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DODON: VREAU SĂ REÎNTORC MOLDOVENILOR SENTIMENTUL DE
MÎNDRIE PENTRU ȚARA LOR, AȘA CUM A FĂCUT-O PUTIN ÎN RUSIA
Preşedintele Republicii
Moldova, Igor Dodon, a oferit,
în ajunul noului an 2018, un
interviu desfăşurat postului de
televiziune „NTV Moldova”.

VLADIMIR PUTIN
ESTE PRIETENUL
POPORULUI
MOLDOVENESC
Acest an l-am început cu
o vizită la Moscova, și l-am
finalizat, din aspectul politicii
externe, la fel printr-o vizită
la Moscova. Cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, am
discutat problemele existente
în relaţiile noastre bilaterale.
Așa s-a întîmplat că pe parcursul acestui an, Rusia ne-a oferit
ajutor cu privire la migranţi,
exporturi, şi aşa mai departe,
în baza acordurilor stabilite între Dodon şi Putin. În decursul
anului, exporturile noastre spre
Rusia au înregistrat creşteri la
toate categoriile de produse de
bază. Oamenii de rînd, fermierii au simţit aceste efecte. Şi
migranţii noştri, la fel.
Toate aceste acţiuni au avut
drept urmare răspunsuri foarte
dure din partea Guvernului şi
majorităţii parlamentare în raport cu Rusia. Guvernul moldovenesc şi PDM, în perioada
întregului an, au tot ridicat plafonul. Pentru început, în martie, ei au interzis funcţionarilor
noştri guvernamentali să viziteze Rusia. Au continuat prin
expulzarea a cinci diplomaţi.
Ulterior, viceprim-ministrul
Guvernului Rusiei, Dmitri Rogozin, a fost declarat persona
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non-grata. Următorul gest l-a
constituit discursul din ONU
împotriva pacificatorilor ruşi.
După aceasta a urmat legea
privind interzicerea difuzării
emisiunilor ruseşti, revocarea
pentru o perioadă nedeterminată a Ambasadorului nostru din
Rusia, Andrei Neguţa.
Din acea parte eram ajutaţi – de aici, primeam lovituri. Dacă Rusia ar fi reacţionat la fel de dur, ar fi avut de
suferit sute de mii de cetăţeni
de-ai noştri. Faptul că Federaţia Rusă şi personal Vladimir
Putin, în ciuda tuturor provocărilor, nu au dat un răspuns
simetric, este o dovadă că Putin este un prieten al poporului
moldovenesc.
IEŞIREA MOLDOVEI
DIN CSI ESTE CEL MAI
PROST SCENARIU
Dacă vom renunţa la calitatea de membru al CSI (or, am
auzit despre astfel de iniţiative
din partea majorităţii parlamentare), acest pas va însemna
o lovitură gravă, aplicată, în
primul rînd, exporturilor şi migranţilor noştri. Bineînţeles, în
acest caz vor urma acţiuni de
răspuns dure din partea Federaţiei Ruse. Acesta este cel mai
prost scenariu. În calitatea mea
de Preşedinte al ţării, voi depune tot efortul necesar pentru a
zădărnici acest scenariu.

DESPRE
PERSPECTIVELE
RELAŢIILOR
CU RUSIA
Sîntem datori să relansăm
bunele relaţii cu Rusia nu doar
la nivel de preşedinţi de țară,
dar şi la nivel de guverne şi
parlamente. În acest context,
am venit cu propunerea organizării, la începutul anului 2018,
a unei vizite a reprezentanţilor
Federaţiei Ruse în Moldova
pentru a avea o întrevedere nu
doar cu Preşedintele ţării, ci şi
cu conducerea Parlamentului
şi a Guvernului, pentru a putea
discuta posibilitatea reluării
unei cooperări plenare între ţările noastre.
Sper că, la începutul anului
2018, va avea loc întrevederea
dintre co-preşedinţii comisiei
interguvernamentale moldoruseşti. Ar fi bine să aibă loc o
întrevedere între prim-miniştrii
celor două ţări. Moldova şi Rusia prietenesc de veacuri.
Relaţiile dintre ţările noastre nu trebuie să depindă de
interesele Partidului Democrat.
PREŢUL LA
GAZ PENTRU
CONSUMATORII
FINALI VA SCĂDEA
În ultimii ani, preţul la gazele naturale pentru Moldova,
s-a redus de 2 ori, dar tarifele
în interiorul ţării au crescut.

Acum
cîţiva
ani,
“Gazprom” livra gaze în Moldova la un preţ de peste 400 de
dolari pentru 1000 metri cubi.
Preţul actual este de 175 de
dolari. Oamenii plătesc - 380.
Este logic să întrebăm ce-i cu
restul de 200 de dolari? Da,
avem pierderi, dar nu de 2,5
ori!
În prezent, preţul la gaz
este format în baza contractului semnat de Zinaida Greceanîi în anul 2006, cînd
domnia sa deţinea postul de
viceprim-ministru. Acest contract, supus mai multor critici,
a făcut posibilă reducerea dublă a costului la gazele rusești.
Contractul este valabil pînă în
anul 2019. Am adresat o solicitare preşedintelui Consiliului
de Administrare a „Gazprom”,
Aleksei Miller, să ne fie oferită o reducere suplimentară de
15% la gaz. Cred că este real
să obţinem această reducere.
Am temeiuri pentru a fi convins că preţul pentru consumatorii finali din Moldova, în
viitorul apropiat, se va reduce.
O reducere suplimentară la
gaz va oferi populaţiei posibilitatea să simtă că preţul pentru consumatorii finali a scăzut
simţitor. O astfel de scădere va
genera o reducere a tarifelor
pentru alte servicii comunale.
De aceea, obiectivul meu constă în reducerea la maximum

a costului achitat de Moldova
pentru gazele ruseşti.
DESPRE
ÎNTREVEDEREA
CU PATRIARHUL
CHIRIL
Mitropolia Moldovei este
parte a Bisericii Ortodoxe
Ruse. Am discutat cu Patriarhul Chiril despre vizita sa de
lucru în Moldova, care este
preconizată pentru luna septembrie, 2018. Probabil, împreună cu Patriarhul vom vizita Găgăuzia şi Transnistria.
MOLDOVA RISCĂ
SĂ RĂMÎNĂ FĂRĂ
POPULAŢIE
Cea mai mare problemă a
Moldovei este riscul ca ţara
să rămînă, în curînd, fără populaţie. Chiar potrivit datelor
Guvernului, doar în ultimul an,
piaţa muncii oficială din Moldova a pierdut 27 de mii de locuri de muncă. Pe an ce trece,
se reduce numărul studenţilor
din universităţi, a elevilor în
şcoli. Se închid şcolile. Creşte
numărul pensionarilor. Dacă
această tendinţă se va menţine, ţara noastră se va transforma într-un teritoriu depopulat.
Timp de 26 de ani am pierdut
1,5 milioane de locuitori –
persoane active. Este o
sarcină pentru întreaga
conducere a ţării – să-i

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

LIDER
convingă pe oameni să
rămînă aici. Lumea pleacă nu pentru că-i place
mai mult Rusia sau Italia. Pleacă cu gîndul la
viitorul copiilor lor. Vreau să
adresez, în Parlament, un mesaj către cetăţeni: ce facem mai
departe?
BUSINESSUL RUSESC
ESTE GATA SĂ
INVESTEASCĂ ÎN
MOLDOVA MILIARDE
DE DOLARI
În Moldova sînt multe mijloace financiare, dar se atestă
o lipsă de proiecte concrete.
Nu există economie. Afacerile
se închid. Oamenii nu-şi văd
viitorul în Moldova. Am discutat cu conducătorul Băncii
de Economii a Rusiei, ex-ministrul dezvoltării economice
a Federației Ruse, Gherman
Gref. În cazul în care, după
alegeri, toate ramurile puterii vor avea o anumită poziţie
consolidată, va fi foarte uşor
de a atrage în Moldova sub
formă de investiții, doar din
Rusia, circa 1-1,5 miliarde
de dolari. Pentru comparaţie: în acest an, volumul total
al investiţiilor în Moldova se
va cifra la 100 de milioane
de dolari, nu mai mult. Ruşii
sînt gata să vină aici cu propriile proiecte, deja elaborate.
Ei vor deschide aici noi locuri
de muncă, iar cei care muncesc în Rusia, vor putea veni
acasă. Deja am purtat discuţii pe marginea unor astfel de
proiecte. Sîntem gata să luăm
credite, dar nu pentru cheltuieli de consum, ci pentru dezvoltarea economiei – pentru
drumuri, pentru infrastructură, pentru crearea de noi parcuri industriale. Toate acestea
se vor recupera foarte repede,
timp de cîţiva ani.
DESPRE DEPORTĂRILE
JURNALIŞTILOR RUŞI
Guvernanţii din Moldova
se comportă ca nişte boieraşi. Este un lucru inadmisibil
pentru stat. Avem semnate cu
Fderația Rusă acorduri interstatale. Avem 500 de mii de
cetăţeni ai Moldovei, care se
află oficial în Rusia. Nu este
corect. Se creează impresia
că sînt nişte acţiuni premeditate împotriva Rusiei – pentru
a demonstra Occidentului cît
sînt de anti-ruşi. La început,
Occidentul va accepta, dar
mai apoi se va debarasa de ei,
aşa cum a mai făcut-o cu alţi
servitori de-ai săi.
NU TREBUIE SĂ NI SE
SUCEASCĂ MÎINILE
Sînt un preşedinte promoldovenesc. Mă interesează
soarta ţării noastre. Vom sta
să discutăm cu americanii, cu
europenii, cu turcii, cu ruşii,
ci chinezii – cu toţi, reieşind
din interesele noastre. Dacă
este în interesul nostru să negociem cu Bruxelles despre
comerţ - să negociem. Dacă
este în interesul nostru să negociem cu FMI, haideţi să negociem. Cînd eram ministru al
Economiei, am avut încheiat
un program cu FMI, dar acesta
era bazat pe interesele noastre.
Nu trebuie să ni se impună

majorarea vîrstei de pensionare. Astfel nu vom soluţiona
problema. Dimpotrivă, trebuie să creăm locuri de muncă.
Dar, ei au propus să acţionăm
după principiul: „Haideţi să
reducem numărul de pensionari”. Şi cum să facem acest
lucru? Ei au decis să fie majorată vîrsta de pensionare
pentru ca lumea să nu ajungă
pînă la pensie. Astfel problema nu va fi rezolvată! Dacă
vor fi create mai multe locuri
de muncă, oamenii vor achita
impozite, și vor fi surse pentru
achitarea unor pensii adecvate.
NU POT FI NUMIŢI
ÎN FUNCȚIA DE
MINIŞTRU CEI CARE
AU PARTICIPAT LA
FURTUL MILIARDULUI
Am decis să nu fac concesii Guvernului şi Parlamentului pentru că le consider incorecte şi ilegale. Cred că nu
este corect să fie desemnați în
funcție de ministru persoane,
implicate în furtul miliardului.
Cum se poate să-i întorci
în Guvern pe Leancă şi Gaburici, care au semnat toate
aceste decizii? Ce va spune
lumea dacă Dodon va semna numirea lor? „Dodon este
complicele lor! Noi l-am votat
pentru ca el să se opună şi el
a semnat”. Sau Tănase. Ştim

că Guvernul, avînd în mîini
toate pîrghiile necesare, nu întreprinde nici un fel de acţiuni
pentru contracararea acţiunilor unioniştilor. Ex-preşedintele României, Traian Băses-

AM DECIS SĂ NU FAC CONCESII
GUVERNULUI ŞI PARLAMENTULUI,
CARE ADOPTĂ DECIZII ILEGALE.
cu se primblă cu torba prin
Moldova şi propagă lichidarea ţării noastre. Deja mi s-a
solicitat să lansăm procedura
de declarare a acestuia drept
persona non- grata. Dar, în loc
să facă acest lucru, Guvernul
îi declară persona non-grata
pe politologii din Rusia, care
spre deosebire de Băsescu, nu
propagă lichidarea Moldovei.
PARTIDUL DEMOCRAT
AR PUTEA PROVOCA
MĂSURI DE RĂSPUNS
DIN PARTEA RUSIEI,
CARE VOR AFECTA
SUTE DE MII DE
CETĂŢENI DE-AI
NOŞTRI
Este foarte important cum
vor derula relaţiile noastre cu
Rusia. Acest lucru, la fel, ar
putea genera o destabilizare.
Sînt foarte îngrijorat de retorica antirusească a guvernării

ANTREPRENORII RUŞI SÎNT GATA SĂ
VINĂ ÎN MOLDOVA CU PROIECTE DEJA
ELABORATE. EI VOR CREA ÎN MOLDOVA
LOCURI DE MUNCĂ, NE VOR ÎNTOARCE ÎN
ŢARĂ CETĂŢENII NOŞTRI.
cu toţii ce a făcut în Curtea
Constituţională „cel mai mare
român”. Cum puteam eu să-l
numesc pe acesta?
Totuşi, ei creează un precedent, care mai devreme sau
mai tîrziu, va acţiona împotriva lor. Cît despre noi, nu vom
uita tot ce fac ei acum. Şi poporul nu o va uita. Va fi o altă
majoritate parlamentară. Plahotniucii, Filipii, Candu vin
şi pleacă, iar Moldova rămîne.
Şi Constituţia rămîne. Şi legile rămîn. Şi poporul rămîne,
care le ţine minte pe toate.
PESTE PRUT SE
URZESC PLANURI DE
DESTABILIZARE A
MOLDOVEI
Șocurile externe în anul
2018 depind de limita pînă
la care sînt gata să ajungă
cei care au de gînd să sărbătorească centenarul ocupaţiei
româneşti a Basarabiei. Nu
exclud că peste Prut există
mai multe planuri de destabilizare a Moldovei. Noi, cei
de aici, trebuie să fim foarte
atenţi. Pentru mine rămîne
sub semnul întrebării modul
în care vor acţiona, în acest
caz, Guvernul şi Parlamentul
nostru. Am rezerve faţă de
preşedintele Parlamentului,
Andrian Candu, care se lăuda
că este român şi declara că şiar dori să se vadă deputat în
parlamentul român.
Sînt foarte îngrijorat de
mişcarea unionistă şi de faptul
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Lovitura va fi. Probabil, în
lunile imediat următoare. Și
sînt convins că aceasta va tăia
cuiva din ambiţiile politice.
Toate aceste acţiuni nu pot şi
nu vor continua fără o răsplată

noastre. Dorinţa de a-i demonstra Occidentului cît sînt
de buni, le-a neutralizat cu totul instinctul de autoapărare.
Dacă Guvernul Moldovei
şi Partidul Democrat îşi vor
dezvolta mai departe acţiunile anti-ruseşti, vor încerca să
scoată Moldova din CSI, vor
provoca un răspuns dur din
partea Moscovei, ceea ce ar
putea cauza o lovitură sectorului agrar al ţării noastre. În
sectorul agrar al Moldovei activează sute de mii de persoane şi dacă acestea vor rămîne

cuvenită. Ei deja au trecut de
toate limitele.
GUVERNAREA, AVÎND
FRICĂ DE VICTORIA
SOCIALIŞTILOR,
ÎI PROVOACĂ LA
MĂSURI DRASTICE,
PENTRU A INTERZICE
PARTIDUL
Toate sondajele de opinie
publică atestă un nivel infim
al încrederii faţă de Guvern
şi majoritatea parlamentară.
Acest lucru este valabil şi pentru Partidul Democrat, şi pentru Partidul Popular-European.
Un nivel de încredere înaltă
este înregistrat doar de Partidul Socialiştilor, care se află
în opoziţie din anul 2014 – din
momentul în care, de la tribuna
Parlamentului, am declarat să
socialiştii se retrag în opoziţie.
Voronin a preferat să facă jocul guvernării, a votat pentru
Guvernul Gaburici, şi acum
vedem ce a rămas din partidul
său. Anume din cauza că am
rămas în opoziţie - noi sîntem
susţinuţi de majoritatea concetăţenilor noştri.
Partidul Democrat, avînd
frică de victoria PSRM la alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc, îi provoacă pe
socialişti să iasă la proteste şi,
dacă vor fi victime, să scoată
Partidul Socialiştilor în afara
legii, să interzică formaţiunea.
Aş vrea să depăşim cu bine
toate provocările anului 2018.
Vreau să fie pace în Moldova.
Aici trăiesc copiii mei. Ei nu
sînt peste hotare, aşa cum la
ceilalți. Ca orice tată nu vreau
destabilizare. Nu vreau ca aici
să înceapă ceea ce are loc în
Ucraina.
AVEM ŞANSA SĂ

SÎNT ÎNGRIJORAT DE LIPSA
DE MĂSURI DIN PARTEA
GUVERNULUI FAŢĂ DE
UNIONIŞTI.
fără lucru, toată PMAN-ul
din centrul Chişinăului va fi
ocupată de tractoare şi combine. Am mai văzut aşa ceva
în anul 2014. Ne mai aducem
aminte de merele îngheţate şi
putrede, pe zăpadă, în tot nordul Moldovei. Dacă cei din
PDM nu înţeleg acest lucru,
dacă vor continua să o facă
pe marii şi tarii în faţa Rusiei, am putea încasa o lovitură
şi în exporturi, şi în migranţi.
Şi dacă vor reveni 100 de mii
de migranţi? Vor reveni într-o
ţară unde nu este de lucru, de
unde lumea fuge?

MODIFICĂM SITUAŢIA
PRIN METODE
DEMOCRATICE
În cea de-a două jumătate a
anului, vor începe pregătirile
pentru alegerile parlamentare.
Pentru prima dată, scrutinul
se va desfăşura în condiţiile
sistemului mixt. Acest sistem
are plusuri, dar există şi unele
temeri. Avantajele ţin de faptul
că regiunile Moldovei îşi vor
alege deputaţii în mod direct,
inclusiv Găgăuzia, bulgarii din
raionul Taraclia, Transnistria,
diaspora din afara ţării. Dar,
îngrijorările sunt legate de fap-

tul că este un sistem nou pentru ţara noastră. Cum vor fi folosite pîrghiile administrative?
Dacă şi de această dată Partidul
Democrat nu va conştientiza şi
va încerca prin metode brutale
să-i șmecherească pe toţi, aşa
cum au mai făcut-o în ultimii
ani - în ziua alegerilor şi după
aceasta, în cazul dat se va crea
o situaţie foarte serioasă. Dacă
ei vor încerca să schimbe situaţia prin intermediul procuraturii şi a banilor, să înlăture
concurenţii de pe circumscripţiile uninominale, vor avea de
înfruntat o reacţie consolidată
şi din partea celor de stînga, şi
a celor de dreapta. O altă variantă nu va fi. Mai mult, nu
vom tolera ca un singur partid
să conducă Moldova, aşa cum
se întîmplă în ultimii 2-3 ani.
Iată de ce eu nu scot lumea
în stradă. Eu le explic: concetăţeni, avem şansa, deja în
toamna acestui an să măturăm
acest sistem prin metode democratice. Există pentru noi
o lumină la capătul tunelului.
Dar, dacă democraţii vor încerca să stingă această lumină,
ce variantă ne va rămîne? Mă
opun categoric măsurilor extreme. Îndemn oponenții mei
să înţeleagă acest lucru. Avem
şansa să începem relansarea
Moldovei. Dacă ei nu vor dori
să beneficieze de această şansă istorică, poporul va decide
altfel.
VOI RECURGE LA
MĂSURI RADICALE
DOAR ÎN CAZ EXTREM
Anul 2018 va fi unul foarte
complicat. El va fi mai complicat ca anul 2017 din mai
multe aspecte. Vor fi tentative de destabilizare a situației.
Tentativele pot proveni şi din
interior, avînd în vedere confruntarea dintre instituția Preşedintelui şi majoritatea parlamentară. Totul depinde de
gradul de rezistenţă din ambele părţi. Din partea mea, voi
opta pentru măsuri radicale
doar în caz extrem. Nu exclud
că vor fi proteste în masă deja
în primăvară. Dacă, în raport
cu instituția prezidențială,
majoritatea parlamentară va
continua să promoveze acea
politică din ultima perioadă
de timp, dacă ei vor încerca să-i convingă pe deputați,
prin metodele sale, să voteze
pentru modificarea denumirii limbii în Constituţie - din
moldovenească în română,
dacă, ferească Domnul, vor
încerca să destabilizeze situaţia în Transnistria, în aceste
cazuri voi chema lumea să
iasă în stradă. Alte variante
nu vom avea. Sînt convins că
poporul mă va susţine. Cum
se vor finaliza toate acestea
pentru actuala majoritate parlamentară – vom vedea. Nu
vreau să ajungem la astfel de
scenarii. În mica noastră ţară,
cu problemele sale, cu trupele NATO la frontiera noastră
vestică, cu problema nerezolvată a Transnistriei, cu problemele din Ucraina, destabilizare nu ne trebuie. Sper că vom
trece prin anul 2018, pe muchie de cuțit, fără destabilizări
majore.
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PREŞEDINTELE MOLDOVEI A AVUT O ÎNTREVEDERE CU SANCTITATEA SA

PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII CHIRIL

Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Sanctiatea Sa
Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Chiril, care s-a desfășurat în Reşedinţa
Patriarhală de la Mănăstirea Sfîntului Daniil din Moscova. Șeful statului l-a
felicitat pe Sfinţia Sa cu luminoasa sărbătoare a Naşterii Domnului.

Salutîndu-l pe Igor Dodon, Preafericitul Patriarh Chiril a menţionat că inimii sale îi este foarte aproape poporul moldovenesc, care se deosebeşte prin
pioşenie şi frică de Dumnezeu şi care trăieşte „cu mare credinţă în inimă”. Moldova este o ţară cu cel mai înalt procent al populaţiei creştin-ortodoxe, a amintit Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.
„Mai ştim că Moldova trece prin vremuri deloc uşoare în dezvoltarea sa
istorică. Ce poate face în această situaţie Biserica? Biserica îndeamnă la o desfăşurare paşnică a tuturor proceselor, cheamă la evitarea violenţei pentru a-i feri
pe oameni de suferinţe. De aceea, să dea Domnul ca dezvoltarea politică a Moldovei să se sprijine pe voinţa reală a oamenilor, inclusiv în construirea relaţiilor
dintre Moldova şi Rusia, dintre Moldova şi alte ţări ortodoxe. Sînt bucuros să
spun aceste cuvinte Dumneavoastră ca şef de stat”, a subliniat Sanctitatea Sa,
Patriarhul Chiril.
Igor Dodon a specificat că, în prezent, Moldova este un avanpost al lumii
ortodoxe, o avangardă a luptei pentru valorile creştine, și că Biserica Ortodoxă
este instituția cu cea mai mare autoritate în societatea moldovenească. Patriarhul Kiril a primit invitația președintelui de a efectua o vizită pastorală în
Moldova şi de a participa la Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc
la Chişinău, în luna septembrie, 2018. În cadrul aflării în Moldova s-a convenit
ca Patriarhul Chiril să viziteze și alte regiuni ale țării, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană.

ÎNTREVEDEREA CU ADMINISTRATORUL
„GAZPROM”, ALEXEI MILLER

IGOR DODON A AVUT O ÎNTREVEDERE CU ADMINISTRATORUL GIGANTULUI RUS DE
DISTRIBUŢIE A GAZELOR – UNICUL ŞI PRINCIPALUL FURNIZOR DE GAZE ÎN MOLDOVA.
În cadrul dialogului, părțile au abordat subiec- pe o mie de metri cubi de gaze naturale față de
te privind cooperarea dintre Moldova şi Rusia în alți ani, cînd țara noastră achita aproape 400 de
domeniul energetic. Igor Dodon a menționat că dolari pentru același volum de gaze naturale. ”În
în prezent, relațiile dintre ”Gazprom” și Repu- pofida faptului că pe parcursul a cîțiva ani prețul
blica Moldova sînt stabilite în baza contractului pentru gazele livrate Moldovei a scăzut de peste
semnat de ex-viceprim-ministrul Zinaida Gre- două ori, populația plătește circa 380 de dolari
ceanîi, în 2006, valabil pînă în anul 2019. Costul pentru o mie de metri cubi. Respectiv, trebuie
gazelor naturale pentru Moldova este reglemen- micșorat prețul la gaze și pentru consumatorul
tat de o formulă specială, conform căreia Mol- final”, consideră președintele țării.
dova plătește în prezent aproximativ 175 dolari

PREŞEDINTELE MOLDOVEI A SOLICITAT ȘEFULUI ”GAZPROM”
O REDUCERE A PREȚULUI PENTRU GAZUL LIVRAT MOLDOVEI CU 10-15%
Ținînd cont de faptul că Moldova a depus o cerere de obținere
a statutului de observator în UEEA, aprobată de toți membrii
acestei structuri, Igor Dodon a solicitat șefului ”Gazprom” o
reducere a prețului pentru gazul livrat Moldovei cu 10-15%

suplimentar. ”În viitor, tindem să obținem un preț care ar fi la
nivelul țărilor membre ale UEEA, ceea ce va conduce la ieftinirea în lanț a tuturor produselor și serviciilor în țara noastră”, a
menționat șeful statului.

PREŞEDINTELE A AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRARE A BĂNCII DE ECONOMII DIN RUSIA, GHERMAN GREF
În cadrul vizitei la Moscova, Igor Dodon a avut o întrevedere cu vechiul său
prieten, ex-ministrul dezvoltării economice, actualmente – preşedintele Consiliului de Administrare al „Sberbank”ului, Gherman Gref.
Părțile au discutat un spectru larg de
chestiuni legate de cooperarea economică
dintre țările noastre, atît la nivel interstatal,
cît și interregional. Interlocutorii au remarcat existența unui potenţial enorm pentru

4

investițiile rusești în economia Republicii Moldova.
Șeful statului a adresat o invitație domnului Gherman
Gref pentru a susține mai multe prelegeri publice în Republica Moldova.
”Moldova și Rusia sunt strîns legate între ele atît din aspect istoric, politic, cît şi economic. Economia moldovenească nu se poate dezvolta fără o colaborarea plenară
cu Federaţia Rusă”, a concluzionat Igor Dodon.

MOLDOVA ARE VIITOR
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DODON ȘI PUTIN AU DISCUTAT
DESPRE RELAȚIILE INTERSTATALE

În cadrul summit-ului neformal al CSI, Președintele Republicii Moldova
a avut o discuție cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul căreia au
abordat toate aspectele legate de relațiile bilaterale.
”Am remarcat faptul că, în pofida retoricii anti-ruse și a acțiunilor Guvernului Moldovei și ale majorității parlamentare, relaţiile dintre țările noastre
înregistrează o evoluţie pozitivă”, a menționat Igor Dodon.
Șeful statului i-a mulțumit președintelui Federației Ruse pentru tot ajutorul și sprijinul acordat țării noastre în ultimul an, în special în procesul
de reglementare transnistreană, în soluționarea problemelor ce ţin de exporturile moldovenești pe piața rusească și amnistia migrațională pentru
moldovenii care muncesc pe teritoriul Rusiei.

”Anul 2018 este unul de importanţă crucială pentru ţările noastre. În Federaţia Rusă urmează să aibă loc alegeri pentru funcția de preşedinte al ţării. I-am urat domnului Vladimir Putin victorie în acest scrutin. Îl consider
un lider remarcabil în istoria Federației Ruse care a întors ţării sale statutul
de mare putere mondială. În Moldova, la fel, urmează un eveniment foarte
important – alegerile parlamentare, de care depinde modul în care se va
dezvolta ţara”, a subliniat Igor Dodon.
Șeful statului și-a exprimat speranţa că în anul 2018 ne va reuşi să înregistrăm un nou nivel de cooperare, evitînd tensiunile care au caracterizat
relaţiile dintre ţările noastre în anul ce pleacă - 2017.

PREŞEDINTELE IGOR DODON A PARTICIPAT
LA SUMMITUL INFORMAL AL ŞEFILOR DE STAT DIN CSI
În cadrul summitu-ului au fost
făcute totalurile activităţii Comunităţii în anul 2017 şi a avut loc
un schimb de opinii pe marginea
problemelor privind cooperarea în
diferite domenii, în anul curent.
Pe platforma summitu-ului,
Preşedintele Moldovei a avut
discuții cu preşedinţii ţărilor CSI.
Igor Dodon le-a mulţumit liderilor
statelor CSI pentru colaborarea cu
ţara noastră, menţionînd dinamica pozitivă a relaţiilor bilaterale şi
multilaterale cu ţările formaţiunii
interstatale.
Şeful statului a specificat că
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apreciază drept extrem de importante procesele integraţioniste în
cadrul CSI. Toţi participanţii au
fost unanimi în părerea că anul
2018 va fi unul de importanţă majoră pentru ţările noastre şi pentru
întreaga Comunitate, că este mai
uşor de înfruntat împreună provocările comune care ne ameninţă pe
toţi.
Igor Dodon şi-a felicitat colegii
cu Noul An 2018, a dorit Comunităţii şi ţărilor sale membre succese
în depăşirea tuturor fenomenelor
de criză, o dezvoltare plenară şi
prosperare.
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PARTIDUL DEMOCRAT A INTERZIS ŞTIRILE DIN RUSIA:
„LIBERTATEA DE EXPRIMARE” ÎN STIL EUROPEAN?

La 7 decembrie, 2017, în Parlamentul Republicii
Moldova, aşa-numita majoritate „pro-europeană”a
adoptat în prima şi a doua lectură proiectul de lege
„privind modificarea Codului Audiovizualului”, prin
care este instituit regimul de cenzură antidemocratic.
Potrivit noilor amendamente, posturile de televiziune ce difuzează ştiri şi emisiuni cu caracter analitic
de origine rusească vor fi amendate, iar în caz de difuzare repetată riscă să piardă licenţa pentru difuzare.

Tot prin această lege sînt favorizate ştirile şi emisiunile analitice din ţările UE, SUA şi Canada.
Preşedintele ţării, Igor Dodon a refuzat promulgarea amendamentelor anticonstituţionale. Dar prin voturile a 59 de deputaţi din majoritatea parlamentară,
legea a fost din nou adoptată la 22 decembrie, 2017,
după care prezentată în mod repetat Preşedintelui
pentru semnare.
Şeful statului a rămas pe poziţia declarată anterior

şi Constituţiei RM, refuzînd din nou promulgarea legii ce vine să restricţioneze libertatea de exprimare şi
accesul cetăţenilor la informaţie.
În legătură cu adoptarea legii ce restricţionează
accesul locuitorilor Moldovei la ştiri şi emisiuni analitice din Federaţia Rusă, Partidul Socialiştilor şi Preşedintele Igor Dodon au condamnat categoric legea
antidemocratică.

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon:
Reacţia Ministerului de Externe al FR:
În ultima perioadă de timp, am primit mai multe
Rusia îşi rezervă dreptul de a da răspuns la acţiunile de
adresări din partea societăţii civile, inclusiv Adudiscriminare a presei ruseşti în Moldova. O declaraţie în acest
narea Populară a Găgăuziei, consiliile locale şi alte
sens a fost făcută de reprezentantul oficial al MAE al FR, Maria
instituţii, care îşi exprimă îngrijorarea şi dezacorZaharova. Potrivit ei, interdicţia în cauză necesită o reacţie
dul în legătură cu legea adoptată. În toate adresările
din partea OSCE, precum şi o apreciere din partea structurilor
se indică asupra restricţionării evidente a garanţiieuropene oficiale. Zaharova a calificat legea în cauză drept o
lor constituţionale a libertăţii de exprimare, a liber- curăţire a spaţiului informaţional al ţării.
tăţii de opinie, a dreptului la obţinere de informa„Acest act de discriminare evidentă a presei ruseşti poartă un caracter susţinut şi
ţii, a libertăţii presei, dar şi asupra fenomenului de reprezintă un nou atac antirusesc din partea majorităţii parlamentare de guvernămînt de
cenzură – o manifestare inacceptabilă într-un stat la Chişinău”, a menţionat Zaharova.
democratic.
S-a creat o situaţie fără precedent. În opinia mea, cetăţenii Republicii MolDeputatul PSRM, Vlad Batrîncea:
dova trebuie să aibă posibilitatea de a obţine informaţii din toate sursele pen„Este
un
grav
atac
antidemocratic
şi antieuropean, care contratru analizarea, conştientizarea şi aprecierea evenimentelor ce au loc în ţară şi
vine
tuturor
convențiilor
europene”.
În
acest context, Batrîncea a
peste hotarele ei.
specificat
că
socialiştii
se
vor
adresa
în
toate organizaţiile interDemocraţia înseamnă pluralism de opinii şi acest lucru înseamnă că fienaţionale,
precum
şi
partenerilor
externi
ai
Republicii Moldova.
care decide de sine stătător ce să privească şi decizia în acest sens nu-i poate
„Condamnăm
această
încercare
de
a
instaura
dictatura şi tofi impusă de majoritatea de guvernămînt, care nici măcar nu are susţinere din
talitarismul
în
RM.
Sîntem
de
părere
că
guvernarea
face totul
partea poporului.
pentru
a
păstra
controlul
asupra
instituţiilor
publice.
Îi
puteţi reAccesul la informaţie, libertatea de exprimare reprezintă pilonii de bază
stricţiona
pe
cetăţeni
cît
vă
place,
le
puteţi
sfida
drepturile
civile.
ai democraţiei, pentru care trebuie să luptăm. Astfel, îmi declar poziţia fermă
Deja
încercaţi
să
le
interziceţi
să
privească
la
televizor
ceea
ce
lumea
crede
de
cuviinţă,
şi consecventă, potrivit căreia aşa-zisa lege privind combaterea propagandei
poartă un caracter anticonstituţional, de aceea va fi restituită Parlamentului cu dar consider că în orice caz vor avea o apreciere binemeritată din partea alegătorilor
o argumentare de rigoare. După cum am promis, nu voi ceda regimului nici şi a societăţii şi toate aceste atacuri antidemocratice nu vă vor ajuta să vă menţineți la
sub un fel de pretext. Nu voi semna legi care contravin intereselor cetăţenilor. putere. Toate regimurile totalitare, într-un final, îşi încheie existenţa într-un mod deplorabil”, a spus deputatul.

PSRM SE PRONUNŢĂ ÎMPOTRIVA ANULĂRII STATUTULUI
LIMBII RUSE CA LIMBĂ DE COMUNICARE INTERETNICĂ
Partidul Socialiştilor condamnă categoric
orice iniţiative ce vizează reducerea sferei de
aplicare a limbii ruse, cu atît mai mult -anularea statutului limbii ruse drept limbă de comunicare interetnică. Utilizarea activă a limbii ruse
în Moldova este determinată istoric.
Conform Constituţiei RM, „Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor
limbi vorbite pe teritoriul ţării”. Conform nor-

melor legislaţiei Republicii Moldova, limba rusă
este limbă de comunicare interetnică în republică.
Partidul Socialiştilor se pronunţă împotriva „destituirii” forţate a limbii ruse din diferite sfere ale vieţii, este gata să apere statutul
limbii ruse la nivel legislativ şi se va opune tuturor atentatelor în acest sens din partea unioniştilor.

VLAD BATRÎNCEA A ŢINUT UN DISCURS LA APCE
în care a supus unei critici dure politicile autorităţilor moldoveneşti
Secretarul executiv al Partidului Socialiştilor
din Republica Moldova, delegatul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Vlad Batrîncea,
a salutat adoptarea, săptămîna trecută, de către
APCE a Rezoluţiei privind apărarea şi promovarea
limbilor minorităţilor naţionale.
„Cert este că aceasta este unica normă ce garantează şi promovează protecţia intereselor tuturor cetăţenilor continentului european, indiferent de naţionalitatea
lor şi de limba vorbită”, a declarat Vlad Batrîncea.
El a menţionat că, din păcate, RM nu a ratificat
Convenţia-cadru cu privire la limbile regionale. Acest
lucru a condiţionat anumite tensiuni în societate.
“Declaraţiile autorităţilor moldoveneşti poartă, de
regulă, un caracter populist, declarativ, iar mecanismele reale de promovare a acestor valori în Moldova, la
moment, nu există.
În ultimii 20 de ani, 4 raportori ai Consiliului Europei, ONU, mai mulţi experţi au declarat că în Moldova
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nu este respectată Convenţia-cadru privind protecţia
minorităţilor naţionale.
Cetăţenii sînt nevoiţi să depăşească dificultăţi enorme în interacţiunea cu autorităţile publice. Rezoluţia
pe care am adoptat-o zilele acestea în cadrul Adunării
prevede că minorităţile naţionale trebuie să fie reprezentate în cadrul autorităţilor publice, inclusiv a autorităţilor publice centrale. În Guvernul moldovenesc nu
este nici un reprezentant al minorităţilor naţionale, nici
un ministru care ar aparţine grupurilor etnice. Şi asta
în situaţia cînd într-o ţară mică un milion de locuitori
se autoidentifică drept reprezentanţi ai grupurilor naţionale şi etnice.
Cetăţenii se confruntă cu dificultăţi colosale în problema accesului la educaţie. Atunci cînd Rezoluţia prevede obligaţia statului de a aloca fonduri bugetare şi de
a asigura dreptul la un real polilingvism, bilingvism în
educaţie, Codul Educaţiei din Moldova nu presupune
nici un fel de altă limbă, cu excepţia limbii oficiale. Şi

chiar limba vorbită de aproximativ un milion de cetăţeni, cea rusă, în acest Cod este prezentată drept limbă
străină.
Moldova încalcă mai multe din angajamentele sale
asumate în cadrul diferitor tratate internaţionale. Şi
aceasta este, indiscutabil, politica autorităţilor”, a menţionat în final Vlad Batrîncea.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

CRONICĂ

PARTIDUL DEMOCRAT VREA SĂ CEARĂ

RUSIEI RECOMPENSĂ DE MILIARDE
În cadrul unui interviu pentru o ediţie lituaniană, spicherul Parlamentului RM, Andrian Candu, a venit
cu propunerea de a angaja o companie care ar aprecia prejudiciile Moldovei pentru anii de aşa-zisă
„ocupaţie” a Transnistriei.

Igor Dodon a supus criticii noua declaraţie
iresponsabilă a lui Candu.
„Parteneriatul strategic cu Rusia reprezintă o
garanţie a păstrării statalităţii moldoveneşti, iar
operaţiunea de pacificare rusească este garantul
păstrării păcii pe Nistru.
Cred că declaraţia spicherului este legată de
alegerile parlamentare ce urmează să aibă loc în
acest an şi la care Partidul Democrat de guver-

nămînt încearcă să se expună drept principalul
apărător al intereselor SUA şi UE. Dar, dorinţa
de a fi pe placul Washingtonului şi Bruxellesului prin astfel de acţiuni este una mioapă şi periculoasă”, a menţionat şeful statului. El a specificat că este recunoscător pacificatorilor ruşi,
care alături de “căştile albastre” moldoveneşti şi
transnistrene, timp de 25 de ani, asigură pacea
pe Nistru.

Reacţia rusească la declaraţia lui Candu - o logică tipică parazitară:
să inventeze un pretext pentru a striga „daţi bani!”
Senatorul rus, Aleksei
Puşkov, a comentat intenţia Moldovei de a-i înainta
Moscovei o „factură” pentru
„ocuparea” Transnistriei, calificînd-o drept eforturi din start
zădarnice.
- În Moldova se doreşte o
recompensă din partea Rusiei pentru „ocuparea”
mitică a Transnistriei? O logică tipic parazitară: să inventeze un pretext pentru a striga „daţi
bani!”.
Nişte eforturi din start zădarnice. Nici prin
minte să nu le treacă. Aşa ar putea pierde în
genere piaţa rusească, rămînînd cu nimic, este
convins Puşkov.
Membru Consiliului Federaţiei, Franz

Klintsevich, este convins că,
în cazul în care autorităţile
moldoveneşti vor risca, totuşi,
şi vor solicita Rusiei careva
sume pentru prejudiciile mitice, Rusia va înainta, la rîndul
său, o cerere reconvenţională.
- Cred că Rusia este în drept să depună faţă de
Moldova o cerere reconvenţională. Pacificatorii
ruşi asigură în această regiune o funcţie foarte
importantă, împiedicînd izbucnirea iminentă, în
cazul lipsei lor, a unui conflict armat grav, ceea
ce, natural, impune cheltuieli financiare destul
de mari”, a declarat Klintsevich. Tot în acest
context, el şi-a declarat regretul faţă de imposibilitatea Moldovei de a plăti. „O ţară-bancrot”,
a constatat senatorul.

Opiniile internauţilor
Haideţi să calculăm prejudiciile aduse de alianţele
pentru integrare europeană începînd cu anul 2009
Este de remarcat că printre multitudinea de
aprecieri ale noului demers, redacţia a fost cel
mai mult impresionată de comentariul sociologului şi activistului civil, Vitalie Sprîncean,
din reţelele de socializare. „De acord... Haideţi
să mai angajăm o companie care ar aprecia
prejudiciile cauzate de Alianţa pentru Integrare Europeană şi toate guvernele sale, începînd
cu anul 2009”.

Ni se impune soarta tristă a Ţărilor Baltice, şi nu „luxul
şi strălucirea” Europei de Vest

Prin declaraţiile sale privind intenţia de a
cere Rusiei recompense pentru aflarea pacificatorilor ruşi în Transnistria, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, involuntar, a dezvăluit reperele Moldovei.
Această intenţie vine să copieze declaraţiile
similare ale Ţărilor Baltice. Şi anume acestea
din urmă sînt un reper pentru actuala guvernare pro-europeană din Moldova. O economie distrusă, degradarea
culturală, exodul populaţiei, confruntarea cu Rusia – anume după
acest şablon baltic se produce „integrarea europeană” a Moldovei.
De data aceasta se mai adaugă şi „pretenţiile” financiare faţă de
Rusia. Ni se impune soarta tristă a Ţărilor Baltice, şi nu „luxul şi
strălucirea” Europei de Vest.
Ilia KISELIOV, jurnalist

LIBERALII VOR SĂ IASĂ DIN CSI

Fracţiunea liberalilor în parlamentul Moldovei a înregistrat o iniţiativă privind abandonarea CSI, semnată de doar cinci
deputaţi-liberali. Iniţiativa respectivă a fost supusă criticii din partea experţilor şi cetăţenilor de rînd. Totodată, ea a fost
criticată dur şi de preşedintele ţării, şi de formaţiunea pro-prezidenţială, Partidul Socialiştilor.

PSRM intenţionează să apere ferm păstrarea calităţii Moldovei de membru al CSI
Partidul Socialiştilor condamnă categoric iniţiativa Partidului Liberal cu
privire la ieşirea Moldovei din componenţa Comunităţii Statelor Independente.

O importanţă deosebit de mare pentru Moldova o are calitatea de membru
al Zonei de Liber Schimb Comercial al
ţărilor CSI, ceea ce le oferă agenţilor
noştri economici posibilitatea de acces
liber pe pieţele ţărilor Comunităţii.
Iniţiativa Partidului Liberal privind
ieşirea Moldovei din componenţa CSI
poartă un caracter pur populist, este un
pas iresponsabil, menit să intensifice
isteria rusofobă în societatea moldovenească în preajma centenarului „Marii
Uniri” cu România. Anume Partidul
Liberal condus de Mihai Ghimpu este

Moldova este membră a CSI timp
de mai bine de 20 de ani. Calitatea de
membru al acestei reuniuni de state are
o importanţă enormă pentru ţara noastră, pentru economia sa şi pentru relaţiile sale internaţionale, pentru păstrarea
propriei poziţii decente în spaţiul eurasiatic tradiţional.

Citatul zilei

PSRM ESTE UN PARTID AL
POPORULUI, IAR PDM SERVEŞTE
INTERESELE OLIGARHILOR, CARE
AU CAPTURAT PUTEREA ÎN ŢARĂ

Maşina propagandistică a democraţilor încearcă să inducă alegătorilor ideea precum că între PDM şi
PSRM nu există careva deosebiri de
program şi interese. Minciuni adevărate!!! Deosebirile în viziuni şi planuri de dezvoltare a ţării între PSRM
şi PDM sînt fundamentale şi enorme.
PSRM este un partid al poporului, iar PDM serveşte interesele oligarhilor care au capturat putetea în ţară.
Boris ŞAPOVALOV, doctor în istorie, politolog
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cel mai activ adept al ideii de lichidare a statalităţii Moldovei prin repetarea
„Marii Uniri” în anul jubiliar.
PSRM se pronunţă pentru relaţii de
prietenie între Moldova atît cu Vestul,
cît şi cu Estul. Ne pronunţăm pentru
păstrarea calităţii de membru al ţării
noastre în toate reuniunile integraţioniste, care contribuie real la dezvoltarea
economiei noastre, la libera circulaţie a
cetăţenilor noştri, la accesul produselor
noastre pe pieţele externe şi nu impun
Moldovei suverane careva restricţii
obligatorii referitor la politica internă şi

cea externă.
Partidul Socialiştilor al Republicii
Moldova este dispus să contribuie ferm
şi definitiv la păstrarea calităţii de membru al Moldovei, al Comunităţii Statelor
Independente. Sîntem dispuşi să votăm
împotriva iniţiativei Partidului Liberal
cu privire la ieşirea Moldovei din componenţa CSI şi îi îndemnăm pe toţi deputaţii Parlamentului, care împărtăşesc
ideea păstrării statalităţii Moldovei, ideea deschiderii ţării noastre şi dezvoltării
economiei noastre, să se opună acestei
iniţiative iresponsabile.

DACĂ MOLDOVA VA ABANDONA CSI,

VOR CREŞTE PREŢURILE LA GAZ ŞI ENERGIE ELECTRICĂ
Este o declaraţie a juristului, Sergiu Mişin, făcută de el în cadrul
emisiunii „Întrebarea principală” de la postul de televiziune NTV Moldova. potrivit lui, timp de 26 de ani, Republica Moldova beneficiază
de avantaje economice datorită calităţii sale de membră a CSI. Printre
aceste avantaje se numără taxele vamale preferenţiale pentru diferite
tipuri de mărfuri, gazele sunt mai ieftine decît în ţările europene, regimul de liberă circulaţie între statele-membre ale Comunităţii. Calitatea
de membru al acestei reuniuni îi oferă Republicii Moldova suficiente
avantaje, iar dacă Moldova va abandona CSI, preţurile la gaz şi energia
electrică vor creşte, consideră Sergiu Mişin.
În opinia juristului, declaraţia liderului liberalilor, Mihai Ghimpu, precum că Moldova trebuie
să părăsească structurile CSI este un gest populist în anul alegerilor parlamentare
„Nu cred că democraţii se vor alătura acestei iniţiative, iar dacă o vor face, cred că ea nu are
şanse la succes, pentru că ei nu dispun de numărul de voturi necesare în Parlament”, a spus Sergiu
Mişin.
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STOP – UNIONISMUL!

Băsescu: Voi prezenta Parlamentului un proiect
de lege privind unirea cu Republica Moldova
Ex-preşedintele României, Traian Băsescu
cel căruia anterior i-a fost retrasă cetăţenia
Moldovei, a promis în cadrul unei emisiuni
televizate, că va prezenta în Parlament un
proiect de lege cu privire la unirea cu Republica
Moldova. Potrivit lui Băsescu, iniţiativa
legislativă va mai avea la bază Rezoluția 148-a a
Senatului Statelor Unite ale Americii.
„Voi depune un proiect (la începerea sesiunii parlamentare
- n.r.) cu privire la unirea cu Republica Moldova, bazat şi
pe Rezoluția 148-a a Senatului SUA. (...) Iniţiativa unui
grup de senatori ai SUA prevede că imediat ce Republica
Moldova şi-a declarat independenţa să fie examinat

dreptul Republicii Moldova de a se uni cu România. (...)
(în contextul reunificării Germaniei), în declaraţia dedicată
Republicii Moldova se precizează dreptul ţării la reunire cu
România în conformitate cu prevederile Actului legislativ de
la Helsinki(...)”, a declarat Băsescu.
Băsescu este convins că unirea cu RM ar putea fi realizată
în viitorul cel mai apropiat, “dacă acest lucru îl vor dori
moldovenii”. „Procedura ar avea loc dacă ar exista dorinţa
moldovenilor, (...) la decizia Parlamentului”, crede Băsescu.
Totuşi, sondajele de opinie de ultimă oră atît din
Moldova, cît şi din România atestă o cu totul altă situaţie.
Şi într-o ţară, şi în cealaltă, nivelul de susţinere a ideii
unionismului este de circa 20 la sută.

TRAIAN
PSRM
SOLICITĂ NON GRATA BĂSESCU
SĂ FIE DECLARAT PERSONA

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamnă categoric
intenția cetățeanului român Traian
Băsescu de a înainta în parlamentul
țării vecine o inițiativă legislativă
privind unirea cu Republica Moldova. Acțiunile domnului Băsescu și

susținătorilor acestuia sunt privite de
PSRM ca un act nedisimulat de agresiune împotriva independenței Republicii Moldova, care încalcă grav
Constituția țării și principiile dreptului internațional.
Nu este pentru prima dată când fostul președinte al României și-a permis
să facă declarații care amenință statalitatea Republicii Moldova. În acest
sens, este îngrijorător faptul că nicio
instituție de stat a Republicii Moldova, cu excepția Președinției Republicii
Moldova, nu a emis o declarație oficială
în această privință.
În același timp, este alarmantă activitatea forțelor unioniste pe teritoriul
Moldovei în ajunul aniversării a 100
de ani de la așa-numita “Marea Unire”.
Orice acțiuni și îndemnuri unioniste

din partea cetățenilor moldoveni reprezintă infracțiuni grave de stat și
intră sub incidența Codului Penal al
Republicii Moldova.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova solicită autorităților să ia
măsuri decisive pentru a proteja statalitatea țării noastre și pentru a suprima
orice încercare de lichidare a statului
nostru suveran și independent. Solicităm ca Traian Băsescu să fie declarat
persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova. Cerem, de asemenea,
interzicerea activității tuturor partidelor
și mișcărilor unioniste pe teritoriul țării
noastre.
Poziția noastră nu este îndreptată
împotriva României și a poporului său.
Vrem să vedem țara vecină ca stat prietenos. Cu toate acestea, respingerea

persistentă și pe termen lung a semnării
Tratatului Politic de bază cu Republica
Moldova provoacă nedumerire, ceea ce
demonstrează refuzul Bucureștiului de
a recunoaște granița de stat de-a lungul
râului Prut și provoacă o suspiciune logică privind prezența planurilor agresive de expansiune împotriva Republicii
Moldova de către conducerea României.
Partidul Socialiștilor rămâne singura forță care poate împiedica scenariul revanșiștilor unioniști privind
lichidarea Moldovei în anul aniversării
a 100-a de la “Marea Unire”. Susținem
poziția fermă a Președintelui Republicii
Moldova, Igor Dodon, privind protecția
statalității moldovenești. Intenționăm
să ne opunem amenințării unioniste
prin toate metodele legale.

Roibu: Băsescu trebuie să fie declarat persona non grata
Este opinia preşedintelui organizaţiei „Urmaşii lui Ştefan”,
Dumitru Roibu, expusă de el într-un interviu pentru postul „NTV
Moldova”.
Potrivit lui, societatea civilă a ţării noastre este indignată de
intenţia fostului preşedinte al României de a include în ordinea
de zi a Parlamentului român declaraţia cu privire la unirea cu
Republica Moldova. În viziunea lui Roibu, prin această inițiativă
Traian Băsescu a demonstrat o dată în plus că trăieşte după propriile

norme şi legi, care nu au nimic comun cu normele internaţionale.
Dumitru Roibu a calificat declaraţiile ex-preşedintelui român
drept antisociale, menţionînd că o alternativă pentru propunerile
lui Băsescu ar putea fi declararea sa persona non grata în ţara
noastră, pentru ca el să nu mai poată „răspîndi prin Moldova
demagogie şi populism, iar noi, moldovenii, trebuie să dezvoltăm
o nouă tendinţă de înlăturare a tuturor celor care nu au încredere în
ţara noastră”, a spus în final Roibu.

Două treimi din români nu
consideră necesară „unirea”
Un sondaj de opinie organizat în România a făcut praf şi pulbere declaraţiile
unor politicieni pro-unionişti privitor la
popularitatea ideii de unire. Astfel, potrivit datelor prezentate, doar 27 la sută
din cei chestionaţi califică unirea Moldovei cu România ca fiind „necesară” şi
„foarte necesară”. În acelaşi timp, 66
la sută consideră că această iniţiativă
este puţin necesară sau absolut lipsită
de necesitate. 7% din respondenţi nu au
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răspuns la întrebare. Studiul a fost efectuat de Centrul de Sociologie Urbană şi
Regională “CURS” pentru portalul STIRIPESURSE.RO, în perioada 3-10 ianuarie. La sondaj au participat 1068 de
respondenţi. Marja de eroare constituie
+/-3%. Menţionăm că, potrivit multiplelor sondaje de opinie organizate şi în
Moldova, ideea de unire a celor două ţări
este sprijinită de mai puţin de 20 la sută
din cetăţenii moldoveni.

Decizia instanţei: Dodon a avut
dreptate atunci cînd i-a retras
lui Băsescu cetăţenia RM

Audiind ambele părţi, inclusiv pe Băsescu, care era prezent în sala de şedinţă, instanţa de judecată a sectorului Botanica din capitală a emis o decizie
prin care a dispus respingerea cererii ex-preşedintelui României de a anula decretul lui Igor Dodon privind retragerea cetăţeniei R. Moldova. Astfel, magistraţii au confirmat corectitudinea deciziei Preşedintelui Moldovei în acest sens.
Vă amintim că soţii Băsescu au solicitat obţinerea cetăţeniei Moldovei la 8
martie, 2016. În pofida faptului că, potrivit normei legale, solicitarea privind
obţinerea cetăţeniei urmează să fie examinată în decurs de un an, cererea fostului preşedinte român a fost examinată în regim de prioritate. Nicolae Timofti a
semnat decretul respectiv la 9 iunie, 2016. Imediat după aceasta, Igor Dodon a
semnalat mai multe încălcări la obţinerea de către Băsescu a cetăţeniei moldoveneşti şi a promis că decretul va fi anulat în cel mai scurt timp, lucru care s-a
produs la 3 ianuarie, 2017, la doar cîteva zile de la investirea lui Igor Dodon în
funcţia de Preşedinte al ţării.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

DA – STATALITĂŢII!

Preşedintele ţării a propus instituirea
Zilei Statalităţii Moldovei

Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, a propus ca data de 2 februarie să
devină sărbătoare națională. Anume în
această zi, acum 652 de ani în urmă,
Moldova a fost recunoscută pentru
prima dată drept stat independent.
ISTORIC
În anii 40 ai secolului XIV, teritoriile din bazinul rîului Moldova, aflat, în
prezent, pe teritoriul României, au devenit un avanpost al Regatului Unga-

riei în confruntarea cu Hoarda de Aur.
Aici, din Maramureş, au sosit federaţii
coroanei – valahi ortodocşi, conduşi de
compatriotul lor, feodalul Dragoş.
În anul 1359, care este recunoscut
oficial drept primul an al statului moldovenesc independent, în teritoriile respective s-a produs o lovitură de stat.
Un alt feodal din Maramureş, Bogdan,
a intrat în conflict cu administraţia maghiară probabil din motive de credinţă.
S-au păstrat informaţii precum că acest

PLATFORMĂ PENTRU
DORITORII DE A REVENI
ÎN PATRIE, ÎN MOLDOVA
Preşedintele, Igor
Dodon continuă
să întreprindă
un șir de măsuri
pentru revenirea
compatrioţilor noştri
în Moldova.

Consilierul Preşedintelui
în domeniul relaţiilor cu diaspora, Cristina Buga a declarat despre lansarea platformei
pentru informare şi angajare în
Moldova.
„Anul trecut, am prezentat
o iniţiativă privind informarea
cetăţenilor plecaţi peste hotare
cu privire la angajare în cîmpul
muncii în Republica Moldova.
Aceste informaţii i-ar putea interesa din aspectul carierei, dar
şi a condiţiilor bune de muncă
şi a unui salariu motivant în

Patrie”, a declarat Buga.
„Pentru facilitarea accesului la această informaţie a fost
creată platforma electronică
www.haiacasa.md, datorită
căreia informaţia privind locurile vacante va fi mereu actualizată, fiind pusă la dispoziţia
cetăţenilor aflaţi peste hotare.
Ţin să menţionez că alături de
anunţurile privind locurile vacante, primite direct de la întreprinderile cu capital străin,
pe această platformă este propusă şi informaţia structurată
despre locurile vacante, preluată de pe alte site-uri de angajare a forţei de muncă. Astfel,
persoanele interesate vor primi
întreaga informaţie cu privire
la posibilităţile de angajare în
Moldova”, a spus în final consilierul prezidenţial.

www.haiacasa.md

feodal, atrăgînd de partea sa vecini influenţi, timp de 20 de ani pînă la evenimentele despre care se vorbeşte aici,
a făcut partizanat împotriva coroanei.
Într-un final, Bogdan, care a pierdut
susţinerea foştilor aliaţi, împreună cu
armata şi curtea sa a părăsit moşia şi a
venit pe malul rîului Moldova. Acolo
l-a învins pe marchizul Balka, acesta
din urmă fiind considerat nepot al lui
Dragoş, după care a declarat despre
independenţa teritoriului pe care l-a

ocupat.
Au urmat confruntări înarmate între trupele lui Bogdan şi trupele maghiare, dar ultimele așa și nu s-au soldat cu succes.
În final, la 2 februarie, 1365, regele Ungariei, Ludovic d’Anjou a emis
un decret prin care a transmis marchizului destituit Balka teritoriile lui
Bogdan din Maramureş. În acest act,
monarhul recunoaşte, deasemenea, independenţa Moldovei.

Mai bine de cincizeci de acţiuni în cadrul

ANULUI LUI ŞTEFAN CEL MARE
În data de 2 februarie, Preşedintele Igor Dodon a dat startul unui amplu
program de acţiuni în cadrul Anului lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, Domnitor al
Moldovei.

Programul prevede organizarea a
circa 50 de evenimente de amploare în
astfel de domenii precum: cultura, istoria, educaţia, sportul. Se preconizează
organizarea de expoziţii, dedicate marelui Domnitor, organizarea de conferinţe,
competiţii sportive, editarea diferitor lucrări (ştiinţifice şi de popularizare), organizarea de concerte, producere de filme,
desfășurarea diferitor concursuri tematice. Concomitent vor fi lansate în toată
țara cele trei episoade ale filmului documentar ”Istoria Moldovei.
Plus la aceasta, atît pe întreg teritoriul
ţării, cît şi peste hotarele ei, pretutindeni
unde există numeroase comunităţi de
moldoveni, va începe distribuirea broşurii
dedicate Marelui Domnitor al Moldovei.
„Îmi exprim încrederea că participarea la acțiunile care se vor desfășura pe
tot parcursul anului va spori interesul
societății față de istoria și cultura Moldovei și va contribui la cultivarea spiritului
patriotic în rîndul cetățenilor”, a comentat
Igor Dodon acţiunile ce urmează să aibă
loc.

Socialiştii au marcat aniversarea bătăliei de la Vaslui
REPREZENTANŢII PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA AU MARCAT
ANIVERSAREA A 543-A A BĂTĂLIEI LEGENDARE
DE LA VASLUI, VIZITÎND LOCURILE ÎN CARE AU
AVUT LOC EVENIMENTELE ISTORICE, DIN ŢARA
VECINĂ, ROMÂNIA.
Amintim că în bătălia de la Vaslui marele Domnitor al Moldovei, Ştefan cel Mare a obţinut o victorie glorioasă împotriva armatei turce. Această bătălie a fost recunoscută drept una din cele mai
reuşite bătălii ale domnitorului moldovean Ştefan cel Mare, fiind
un element al perioadei de luptă a poporului moldovenesc pentru
independenţă împotriva intervenţiilor turceşti din Europa de SudEst, din secolele 15-16.
„Suntem plini de mîndrie pentru evenimentele de atunci, cînd
Ştefan cel Mare, avînd o armată mai puţin numerică şi mai puţin
armament, a obţinut o victorie atît de strălucită. Este îmbucurător
faptul că şi în România este marcată această sărbătoare”, a menţionat deputatul Grigore Novac, în timpul unui miting organizat
la Vaslui.
Acţiunile festive prilejuite de aniversarea bătăliei de la Vaslui
au avut loc şi la Chişinău. Activiştii „Gărzii Tinere” şi a organizaţiei „Urmaşii lui Ştefan” au depus flori şi au aprins lumînări
la monumentul lui Ştefan cel Mare.

www.socialistii.md
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LIDER

Zinaida Greceanîi: reprezentanţii guvernării se joacă

DE-A „RULETA RUSEASCĂ”

La începutul anului, partidul lui Mihai Ghimpu a înregistrat în Palament o iniţiativă legislativă cu privire la
ieşirea Republicii Moldova din componenţa CSI, iar reprezentantul PDM, spicherul Parlamentului, Andrian
Candu, în cadrul unui interviu pentru ediţia Latvijas Avize a declarat despre intenţia de a angaja o firmă juridică
internaţională care ar face evaluarea „prejudiciului cauzat de prezenţa Rusiei în Transnistria timp de 25 de ani”
pentru a-i cere Moscovei despăgubiri care s-ar cifra la „miliarde de dolari”. Atitudinea Partidului Socialiştilor
vizavi de aceste iniţiative a fost prezentată de preşedintele PSRM, Zinaida Greceanîi:

- Din păcate, actualii reprezentanţi ai guvernării se comportă de parcă au picat de pe
Lună şi guvernează de parcă ar juca „ruleta
rusească” – va trage sau nu va trage. Aceste declaraţii sînt totalmente iresponsabile, populiste
şi, cel mai probabil, se fac cu gîndul la alegerile
parlamentare.
Cu toate acestea, ele sînt extrem de periculoase atît pentru statul nostru, cît şi pentru
întreaga populaţie a ţării, avînd în vedere faptul că sînt făcute, inclusiv, de către spicherul
Parlamentului moldovenesc, un reprezentant al
guvernării.
Dacă e să vorbim despre iniţiativa lui Mihai
Ghimpu, o astfel de declaraţie putea fi făcută
doar de un duşman al statului nostru. Or, CSI
(Comunitatea Statelor Independente) înseamnă
nu doar Rusia, împotriva căreia luptă atît de
frenetic unioniştii. Este o organizaţie internaţională, ce reglementează direct raporturile dintre cinci state – de fapt, a cincea parte a planetei
este inclusă într-o reuniune de cooperare. Şi
aici sînt reglementate raporturi în diferite domenii – economic, umanitar, ecologic, cultură
etc.
Pentru Republica Moldova are o însemnătate deosebită participarea la zona de liber
schimb comercial a CSI. Dacă abandonăm
CSI, imediat un bloc de state se retrage din
zona de liber schimb comercial cu Moldova,
şi asta înseamnă mai mult de o treime din cifra de afaceri a republicii noastre. În acest caz,
exporturile moldoveneşti vor avea de înfruntat
probleme mult mai grave, mărfurile noastre vor
deveni necompetitive pe aceste pieţe, deoarece
vor fi aplicate taxe vamale egale cu cel puţin 15

la sută din preţ.
Pe lîngă relaţiile economice, practic vor
fi îngheţate relaţiile necomerciale. Există mai
multe proiecte în cadrul CSI cu participarea
Moldovei – investiţionale, umanitare, culturale. În acest sens ţin să amintesc că este vorba
despre o platformă de colaborare multilaterală,
şi una bilaterală. O componentă însemnată a
participării la această organizaţie ţine de reglementarea problemelor legate de migraţia forţei
de muncă. Este oare “guvernarea democrată” a
Moldovei gata să primească circa 500 de mii de
migranţi de-ai noştri, asigurîndu-i cu locuri de
muncă şi protecţie socială? Şi pentru regimul
fără vize, deocamdată ipotetic?
După cum vedem, astfel de iniţiative ale
unioniştilor sînt „frumoase” în discursurile
duşmanilor statului moldovenesc, dar în realitate duc la fragilizarea ţării şi sărăcirea cetăţenilor acesteia. Nu mai puţin absurdă este şi declaraţia spicherului Andrian Candu, deoarece este
o dovadă a iresponsabilităţii şi incompetenţei
totale a acestui domn.
Partidul Socialiştilor se pronunţă pentru
păstrarea calităţii Republicii Moldova de membru al CSI şi pentru aderarea RM la Uniunea
Economică Eurasiatică, ceea ce va permite soluţionarea mai multor probleme economice şi
sociale ale ţării noastre.
Problema retragerii trupelor militare ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova are o
istorie destul de îndelungată şi complicată. Vă
amintesc că încă la 21 iulie, 1992, preşedintele
Rusiei, Boris Elţin, şi preşedintele Moldovei,
Mircea Snegur, au semnat Acordul cu privire la
principiile de reglementare paşnică a conflictu-

Zinaida GRECEANÎI
Președintele PSRM

Sect. Botanica– Luni 10.00-12.00,
Oficiul PSRM, str. Decebal 139B, et. 2. of. 211, tel. 022636377

Radu MUDREAC

Sect. Buiucani – Luni 14.00-16.00,
Oficiul PSRM, Alba Iulia 89/4, tel. 22817900
Sect. Buiucani – Vineri 14.00-16.00,
Oficiul PSRM, Alba Iulia 89/4, tel. 22817900

MUN. CHIȘINĂU

Deputaţii şi consilierii municipali PSRM desfăşoară, zilnic, la
Chişinău, audienţa cetăţenilor.
Graficul audienţei cetăţenilor pe întreg teritoriul ţării – în pag. 11

Vlad BATRÎNCEA
Secretarul executiv a PSRM
Oficiul central al PSRM – Luni, 11.00-15.00
str.S.Lazo, 25, tel. 022 - 817 - 877

Adrian LEBEDINSCHI
Sect. Centru – Miercuri, 13.00-17.00
Oficiul PSRM, str.31 August, 62, tel. 022277374

Oleg LIPSKII

Marina RADVAN

Sect. Botanica – Luni 10.00-12.00,
Pretura sect. Botanica

Sect. Centru – Luni, 10.00-12.00
Oficiul PSRM, str.31 August, 62, tel. 022277374

Elena HRENOVA

Vladimir ODNOSTALCO

Sect. Rîșcani – Luni 9.00-17.00
Oficiul PSRM, M. Costin 18/2, tel. 022877000
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De atunci, mai ales în ultimul deceniu, din
partea Moldovei au lipsit orice eforturi concrete pe această dimensiune, dar nu au lipsit tot
felul de declaraţii populiste. Federația Rusă nu
a refuzat niciodată să încheie procesul de retragere a trupelor sale şi de evacuare a muniţiilor,
dar, timp de mai mulţi ani, între FR şi RM lipseşte un dialog bilateral pe această problemă.
În cadrul diverselor întruniri internaţionale,
la fel, au lipsit careva decizii în acest sens. Mai
mult ca atît, în perioada 2012-2017, Consiliul
miniştrilor afacerilor externe al Organizaţiei
pentru Securitate în Europa (CMAE OSCE) îşi
concentrează atenţia doar pe procesul de reglementare a diferendului transnistrean.
Cît despre starea actuală a relaţiilor moldo-ruseşti, aceasta nu ne permite nici măcar
să discutăm despre careva intenţii serioase din
partea autorităţilor moldoveneşti în negocierile
cu Rusia referitor la retragerea trupelor ruseşti
de pe teritoriul Moldovei. Multă lume spera că,
odată cu investirea noului ministru al Apărării
al Moldovei situaţia se va mişca din punctul
mort. Dar, este evident că însuşi modalitatea de
numire a noului ministru nu va contribui la o
ameliorare a situaţiei.
În opinia noastră este necesară revenirea
la negocieri multi-format la nivel înalt între
Moldova şi Rusia. Acest lucru va contribui şi
la reluarea consultărilor între miniştrii apărării
din cele două ţări pe problematica tehnico-militară. Deocamdată, însă, vedem doar niște încercări stîngace de soluţionare iresponsabilă a
problemelele cu caracter internaţional, ceea ce
are o influenţă negativă asupra securităţii ţării
noastre.

GRAFICUL AUDIENŢELOR

Oficiul central al PSRM – Luni, 10.00-12.00
str.S.Lazo, 25, tel. 022 - 817 - 877

Anatolie LABUNEȚ

lui armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova”. Potrivit Acordului, „problemele
ce ţin de statutul armatei, de modul şi termenele
retragerii sale treptate urmează a fi soluţionate
în cadrul negocierilor dintre Federaţia Rusă şi
Republica Moldova”.
Şi astfel de negocieri s-au desfăşurat activ
între cele două părţi timp de cîţiva ani. Astfel,
un rezultat al negocierilor moldo-ruseşti a fost
semnarea, la 21 octombrie, 1994, a Acordului
bilateral “Cu privire la statutul juridic, modalităţile şi termenele retragerii formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse, dislocate temporar pe
teritoriul Republicii Moldova”. Totuşi, acest
Acord nu a ajuns să intre în vigoare.
În anul 1999, la Summitul şefilor de state
OSCE, de la Istanbul, a fost semnat Tratatul
adaptat privind forțele armate convenționale în
Europa (TFACE), în conformitate cu care Rusia s-a angajat să încheie procesul de retragere a
forţelor armate şi de evacuare a muniţiilor pînă
la sfîrşitul anului 2002.
Totuşi, Tratatul nu a intrat în vigoare din
cauza blocării sale de către statele-membre
ale NATO. Cu toate acestea, în perioada 20022003, din Transnistria au fost evacuate mai
mult de o jumătate din echipamentul militar
rus, tehnică grea, muniţii etc. Acest proces a
fost suspendat în rezultatul eşecului semnării
Memorandumului privind principiile structurii statale a Statului comun, cunoscut mai mult
drept „Memorandumul Kozak”. Vă amintesc
că semnarea acestui document, care, acum 15
ani în urmă, ar fi putut rezolva problema transnistreană, a fost zădărnicită de partea moldovenească.

Sect. Ciocana – Luni, 10.00-14.00
Oficiul PSRM, A. Russo 24/2, tel. 022476399
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PROGRAMUL ÎNTREVEDERILOR

DEPUTAȚILOR PSRM CU CETĂȚENII

NORD
Vladimir GOLOVATIUC
or. Briceni – Luni, 9.00-12.00
Oficiul PSRM, str.Eminescu 77C, tel. 024792992
or. Edineț – a 4 zi de luni a lunii, 12.30-15.30
Oficiul PSRM, str. Independenţei 76/3, tel. 024681102

Alla DOLINȚA

or. Ocnița – a 2 zi de sîmbătă a lunii, 9.00-11.00
Oficiul PSRM, str. 50 ani Victoriei, 120, tel. 027121313
or. Dondușeni – a 2 zi de sîmbătă a lunii, 12.00-14.00
Oficiul PSRM, str. Feroviarilor 7, tel. 025124159
or. Glodeni – a 2 zi de sîmbătă a lunii, 15.00-17.00
Oficiul PSRM, str. Zgîrcea 1a, tel. 024921010

Alexandru NESTEROVSCHI

mun. Bălți – Luni, 10.00-15.00
Oficiu PSRM, str. Dostoevschi 63, tel. 023128273
or. Sîngerei. – a 2-a și a 4-a zi de luni a lunii,, 10.00-13.00
Oficiu PSRM, str. B. Glavan 2/b, tel. 026227015
or. Rîșcani – Luni, 10.00-14.00
Oficiul PSRM, str. Independenţii 40, tel. 025694077

Graficul audienţei cetăţenilor în mun. Chișinău
– în pag. 10. Deputaţii şi consilierii municipali
PSRM desfăşoară, zilnic, audienţa cetăţenilor
pe întreg teritoriul țării
Sergiu GROZA

or. Florești – 1-a și a 2-a zi de luni a lunii, 9.00-12.00
Oficiul PSRM, str. Ștefan cel Mare 32 A, tel . 025084207
or. Soroca – a 3 zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. Al. cel Bun 31, tel. 023024918
or. Drochia – a 4 zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. Varlaam 16 A, tel. 025222696

Oleg LIPSCHII
or. Șoldănești – sîmbătă, 10.00-12.00
Oficiul PSRM, str. Păcii 28, of. 25, tel. 027223491

Oleg SAVVA

or. Fălești – Luni, 9.00-17.00
Oficiul PSRM, str. Ștefan cel Mare 53/2, tel .025925517

CENTRU

Anatolie LABUNEȚ
or. Anenii Noi – Sîmbătă, 10.00-12.00
Oficiul PSRM, str. Chişinăului 10 С, tel. 026522414

Ghenadie MITRIUC

or. Ungheni – Luni, 9.00-12.00
Oficiul PSRM, str. Bernardazzi, 17, of., 51, tel. 023622072
or. Călărași – Luni, 14.00-17.00
Oficiul PSRM, str. Biruinţei 4/3, tel. 024420028

Corneliu FURCULIȚĂ

or. Nisporeni - Luni, 10.00-12.00
Oficul PSRM, str. Suveranitatii 13, tel. 026423049
or. Ialoveni – Luni, 15.00-17.00
Oficiul PSRM, str. Alexandru cel Bun 31, tel. 026826990

Petru CORDUNEANU
or. Hîncești – Luni, 14.00-17.00
Oficiul PSRM, str. Mihalcea Hîncu 107, tel. 026923220

Radu MUDREAC
or. Strășeni – Luni, 10.00-12.00
Oficiul PSRM, str. M. Eminescu, 25, tel 023722054

Grigore NOVAC

or. Criuleni – a 2 și a 4 zi de luni a lunii, 10.00-12.00
Oficiul PSRM, bd. Biruinței 21, tel. 024821008
or. Dubăsari – 1 și a 3 zi de luni a lunii, 10.00-12.00
Cocieri, str. I. Soltîs 1 A, tel. 024842009

Vasile BOLEA

or. Rezina – 1 si a 4 zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. 27 August, 17, of., 48, tel. 025422039
or. Orhei – a 2 zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. Scrisului Latin 14/2, tel. 023532020
or. Telenești - a 3 zi de luni a lunii, 10.00-13.00
str.31 august 1989,nr 5, tel. 025823209

SUD ȘI UTA GĂGĂUZIA
Vladimir ȚURCAN

Eduard SMIRNOV

or. Comrat – 1 zi de luni a lunii 12.00-15.00
Oficiu PSRM, str. Pobeda, 115, tel. 29822152
or. Vulcănești – a 2 zi de luni a lunii 12.00-15.00
Oficiu PSRM, str. Frunză 24 G, tel. 029321731
or. Ciadîr-Lunga – a 3 zi de luni a lunii 12.00-15.00
Oficiu PSRM, Lenin 52, tel. 029128107
or. Basarabeasca – a 4 zi de luni a lunii, 12.00-15.00
Oficiul PSRM, str. K. Marx, 95, tel. 029721070

Vlad BATRÎNCEA
or. Taraclia – Luni, 9.00-13.00
Oficiul PSRM, V. Cebanova 2a, tel. 029421471

www.socialistii.md

or. Ștefan-Vodă – 1-a zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. 31 August,7, tel. 024268010
or. Cantemir - a 2-a zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. Basarabia 2, tel. 027322907
or. Leova – a 3-a zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. St. cel Mare 71/1, tel. 026323319
or. Cahul – a 4-a zi de luni a lunii, 10.00-13.00
Oficiul PSRM, str. Republicii 22/2, tel. 029921535

Oleg CUCIUC

or. Căușeni – 2 și a 4-a zi de luni a lunii, 9.00-14.00
Oficiul PSRM, str. A. Mateevici 12, tel. 024324001
or. Cimișlia – 1 și a 3-a zi de luni a lunii, 9.00-14.00
Oficiul PSRM, str. Ștefan cel Mare 8, tel. 024124405

11

SOCIALIȘTII

LIDER

ŞTEFAN CEL MARE NE-A LĂSAT PORUNCĂ: SĂ NE IUBIM PATRIA,
CREDINŢA ŞI SĂ ALEGEM ALIANŢE ÎNŢELEPTE CU ALTE STATE
A L O C U Ţ I U N E A Domnului Igor DODON, Preşedinte al Republicii Moldova, cu prilejul lansării Anului
Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnitor al Moldovei
(Chişinău, 2 februarie 2018)

Stimați oaspeți,
Onorată asistență,
Vă salut cu drag la evenimentul de
lansare a Anului Ștefan cel Mare și Sfînt.
Știm cu toții că marele nostru domnitor
reprezintă simbolul suprem al statalității
moldovenești și al mîndriei noastre ca
țară și popor. Prin urmare, am considerat
că sîntem datori să-l omagiem nu doar cu
ocazia diferitelor aniversări, ci să instituim
un An dedicat faptelor mărețe săvîrșite de
domnitor și bogatei moșteniri lăsate de
Ștefan.
Totodată, am considerat că un
asemenea An trebuie să fie declarat atunci
cînd Republica Moldova are cea mai mare
nevoie de modelul istoric pe care ni l-a
oferit Ștefan cel Mare. Or, noi tocmai acum
ne aflăm într-un asemenea segment de
timp, într-un atare context politico-istoric.
Sîntem într-o perioadă dificilă și cu multe
provocări pentru țară, pentru identitate,
pentru dăinuirea noastră ca popor.
În asemenea momente, simțim nevoia
de a ne folosi de niște repere fundamentale,
sîntem în căutarea unor imbolduri care să
constituie esența gîndirii și viziunii noastre
cetățenești. Ca oameni de stat, ca lideri de
opinie, ca oameni ai cetății, cu toții sîntem
în căutarea unor exemple istorice demne de
urmat, exemple care și-au arătat eficiența
în timpuri mult mai grele decît ale noastre.
Un asemenea reper, un asemenea
exemplu, o asemenea stea călăuzitoare
pentru noi, indiscutabil, este domnitorul
Ștefan cel Mare. Și în acest an 2018,
cînd societatea va fi mai mult ca oricînd
tulburată de idei și mesaje antistatale,
exemplul marelui Ștefan e deosebit de
relevant și încurajator pentru noi.
Astăzi, Ștefan cel Mare constituie
simbolul, este pilonul de care ne sprijinim
pentru a nu fi ademeniți de chemarea
amăgitoare și primejdioasă a sirenelor
unionismului. Anul lui Ștefan ne poate ajuta
să trecem cu bine ispitele și nechibzuința,
spre a ne continua cu fermitate drumul
nostru
- în mod independent, spre
consolidarea statalității și identității noastre
moldovenești.

Onorată asistență,
Ștefan ce Mare ne-a lăsat drept
moștenire trei teme mari, trei lecții pe care
doresc să le facem cunoscute cît mai larg în
acest an, dedicat Domnitorului.
Prima lecție este Lecția
iubirii
de Patrie. Ștefan a demonstrat în mod
concludent că țara și poporul constituie
întîia și cea mai de preț preocupare a unui
conducător. El nu a cedat în fața niciunei
tentative străine care urmărea știrbire
statalității și identității moldovenești. El s-a
condus mereu de voința poporului său.
„- Și cum vru Moldova, așa vrusei și
eu” – această expresie din piesa „Apus de
Soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea
întruchipează, de bună seamă, atitudinea
plină de respect a lui Ștefan pentru
moldovenii pe care i-a condus și i-a
povățuit. S-au scris multe pagini despre
devotamentul lui Ștefan față de țara sa.
A demonstrat caracter și dragoste pentru
Moldova, asta e ceea ce trebuie să învățăm
din pilda vieții lui.
A doua lecție este cea a tăriei în
credință. Ștefan este nu doar Mare, el este și
Sfînt. Iar asta înseamnă că puterea credinței
lui a fost pe măsura patriotismului său, fapt
recunoscut atît de contemporanii lui Ștefan,
cît și de oamenii timpurilor noastre.
Marele domnitor a înțeles prea bine
ceea ce trebuie să înțelegem noi astăzi,
că religia creștin-ortodoxă este o piatră
de temelie a dăinuirii noastre în timp: și
ca popor, și ca țară. Fără valorile religiei
creștine, am putea pierde nu doar tradiții
și repere morale, fără aceste valori s-ar
eroda însăși matricea originară a coeziunii
noastre ca societate.
Iată de ce, îi sînt recunoscător
Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir și
întregului corp bisericesc pentru eforturile
pe care le depun mereu în protejarea
credinței noastre creștin-ortodoxe. Voi,
stimați preoți, sînteți cei care țineți aprinsă
candela credinței,
care ne încălzea
sufletele pe timpurile lui Ștefan. Ea trebuie
ocrotită cu grijă și transmisă ca moștenire
generațiilor viitoare.
Vreau să vă reconfirm în fața acestei
onorate asistențe că voi fi un susținător
fidel al Bisericii creștin-ortodoxe și îi voi
sprijini dezinteresat toate activitățile menite
să asigure protejarea valorilor creștine în
societatea moldovenească. Am spus și voi

repeta ori de cîte ori va fi necesar: religia
creștin-ortodoxă este liantul care îi unește
pe majoritatea cetățenilor Republicii
Moldova. Peste 90% dintre cetățenii țării
s-au declarat creștini: în această religie își
găsesc liniștea și crezul oameni de toate
etniile, de toate viziunile politice, de toate
vârstele și din diferite pături sociale.
Religia creștin-ortodoxă este liantul
nostru național, ea constituie o temelie
solidă pentru principiile noastre morale,
ea face corp comun cu tradițiile și normele
noastre de viață. Ca cetățean mă bucur să
știu că această lecție ne-a fost oferită încă
o jumătate de mileniu în urmă, de marele
nostru domnitor.
A treia lecție pe care o putem însuși de
la Ștefan este cea a alianțelor inteligente,
echilibrate și întreținute cu demnitate.
Știm că Ștefan s-a condus în politica sa
externă de interesul național al Moldovei,
care consta în protejarea statalității, religiei
creștine și a identității moldovenești.
Nimeni nu-și poate închipui că Ștefan ar fi
cedat azi din independența și suveranitatea
țării sale. Precum n-a făcut-o nici în
perioada războaielor medievale, cînd mari
puteri din afară atentau la credința noastră.
Să ne amintim că un aliat sigur al
Moldovei lui Ștefan a fost Rusia, cu care
ne unea strîns nu doar aceeași religie,
ci și relațiile diplomatice bazate pe
încredere, inclusiv cele cimentate de un
șir de căsătorii între curțile împărătești.
Au existat și alianțe militare, și legături
personale de prietenie. Rușii spuneau
despre Ștefan că este „prietenul prietenilor
noștri și dușmanul dușmanilor noștri”.
Astăzi lumea a intrat din nou într-o
perioadă zbuciumată, iar interesele
geopolitice declanșează din nou Războiul
Rece, în care sînt sfidate suveranitatea,
tradiția creștină, identitatea popoarelor.
Deci noi sîntem obligați să analizăm foarte
atent lecțiile istoriei, inclusiv exemplul lui
Ștefan cel Mare, care a înțeles prea bine cu
cine și cum trebuie să lege prietenii.
Noi trebuie să evităm implicarea
Moldovei într-un șir de procese regionale
sau globale cu o evoluţie imprevizibilă
pentru securitatea noastră. Și mai înțelept
e să ne bazăm pe vechile prietenii, care
au rezistat încercării timpului decît să
fim parte a unor coaliții nesigure, create
în pripeală, de azi pe mîine. E vorba de
niște coaliții cu o agendă confrontațională,

dubioasă, la elaborarea cărora noi nici
măcar nu am participat. Ștefan nu ar fi
acceptat pentru Moldova rolul de argat
al altor țări. Nici noi nu trebuie să facem
acest lucru.
Onorată asistență,
Noi sîntem moștenitorii ideii de
statalitate, ortodoxie și identitate
moldovenească, triadă pe care Ștefan
cel Mare și Sfînt a cultivat-o în epoca
sa și a transmis-o drept moștenire
generațiilor care l-au urmat. Astăzi noi
trebuie să demonstrăm că sîntem buni
și demni moștenitori, că putem asigura
continuitatea statalității țării noastre, care
a început încă în secolul al XIV-lea, și a
atins apogeul gloriei sale în perioada lui
Ștefan.
Statalitatea moldovenească are o istorie
de secole și această moștenire trebuie
protejată și perpetuată cu demnitate.
Trebuie să demonstrăm tuturor, dar mai
întîi de toate propriilor cetățeni, că noi nu
sîntem nici proiect statal temporar, nici „al
doilea stat românesc”, nici provincie sau
gubernie.
Încă de la origini noi ne-am format ca
stat moldovenesc și urmează să continuăm
truda marelui nostru predecesor, afirmîndune în plan regional și internațional. Iar
mai presus de toate - ca stat moldovenesc
- trebuie să ne afirmăm în plan intern,
în perimetrul propriilor frontiere, în
reprezentarea propriului popor în toate
sferele de activitate socială. Trebuie să le
demonstrăm cetățenilor noștri, urmașilor,
generațiilor viitoare, că noi, moldovenii,
avem acum și vom avea și de acum încolo
capacitatea și potențialul patriotic de a ne
dezvolta propria țară, chiar dacă au existat
și mai există forțe care ni se opun.
Sîntem moldoveni și trăim într-un stat
moldovenesc. Acesta este prezentul nostru
şi doar în perimetrul acestui prezent putem
spune cu tărie că și pe viitor vom fi un
stat şi un popor unic în felul său. Sînt sigur
că Anul 2018, Anul lui Ștefan cel Mare și
Sfînt, Domnitor al Moldovei, ne va ajuta
să promovăm mesajele dăinuirii noastre în
timp.
Să ne amintim mereu că Ștefan a
fost înainte de toate un ziditor al Țării
Moldovei și un protector al moldovenilor.
Să-i îndemnăm pe toți concetățenii noștri
să fie urmași destoinici ai marelui nostru
voievod.

1 AN AL FUNDAŢIEI „DIN SUFLET”
ÎN ANUL 2017

CONSTRUCŢIA A
Fundaţia de Binefacere A ÎNCEPUT
COMPLEXURI SPORTIVE
ŞI TERENURI SPORTIVE
a Primei Doamne,
Galina Dodon,
A FOST OFERITĂ ASISTENŢĂ PENTRU
a prezentat raportul
DE GRĂDINIŢE,
DIN MAJORITATEA
pentru primul an de
RAIOANELOR ŢĂRII
activitate precum și AU FOST REPARTIZATE
DE GHIOZDANE
planurile pentru anul
CU RECHIZITE
ŞCOLARE
curent, 2018.
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ÎN ANUL 2018

SE PRECONIZEAZĂ CONSTRUCŢIA A

100

DE COMPLEXURI SPORTIVE,
PE ÎNTREG TERITORIUL ŢĂRII

VA FI OFERITĂ ASISTENŢĂ
UNUI NUMĂR DE

500
10 000

DE GRĂDINIŢE,
DIN TOATE RAIOANELE ŢĂRII

VOR FI DISTRIBUITE

DE GHIOZDANE
CU RECHIZITE ŞCOLARE

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

DA- STATALITĂȚII!

Doar fapte despre Rusia în epoca știrilor false,

Demascînd știrile false pe parcursul anului 2017, am decis să arătăm
ce a obținut partenerul nostru strategic Rusia în 2017, chiar și în condițiile
sancțiunilor și restricțiilor mondiale.

ENERGETICA
ECONOMIA

Creșterea economiei ruse
– peste 2% din PIB. Nivelul
inflației – doar 2,5%. Investițiile
străine directe au constituit 23
miliarde de dolari.

SUBSTITUIREA
IMPORTURILOR

766 de proiecte pentru
producția rusească de echipamente importante, componente, tehnologii, se află
în stadiul final de realizare, iar
342 de proiecte au intrat deja
în stadiul de producție în serie.
În ritm accelerat se desfășoară
procesele de substituire a importurilor în sectorul strategic
de petrol și gaze. Aici, timp de
3 ani ponderea importurilor a
scăzut de la 60% la 52%.

Contrar
știrilor,
”Gazprom” a crescut
livrările de gaze către țările din afara CSI.
Cota gigantului rus pe
piața externă va depăși
33%. În ceea ce privește
petrolul, au crescut
substanțial veniturile
din aprovizionarea altor țări, iar stocurile au
crescut cu 1 miliard de
tone.

NIVELUL DE VIAȚĂ

În Federația Rusă a crescut calitatea
vieții: indicele speranței de viață este de
72,6 ani. Veniturile reale ale populației
și salariile reale au crescut (pe baza
rezultatelor anului a crescut cu 3%, în
termeni nominali cu 7%). Sunt tot mai
mulți copii - ponderea lor în structura
populației a ajuns la un record în ultimii
15 ani - 18,3%. În Rusia au fost dați în
exploatare mai mult de 75 milioane de
metri pătrați de locuințe. Au fost emise peste un milion de credite ipotecare
în valoare de aproximativ 2 trilioane de
ruble (+ 30%).

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

Industria automobilelor - creșterea vînzărilor cu 15% și creșterea
producției cu 22% față de anul trecut. La sfîrșitul lunii octombrie, 1,11 milioane de vehicule au ieșit de pe linia de asamblare
a întreprinderilor rusești. În același timp, a crescut semnificativ
exportul - cu 28% iar, importul de mașini în Rusia a scăzut cu
4,4% - până la 210 mii de mașini.
Producătorii autohtoni de mașini agricole au crescut volumul producției cu 24%; producția de mașini rutiere și pentru
construcții - cu 34%; în industria alimentară - cu 7%; producția
de vagoane de marfă a crescut cu 65,8%; vagoane pentru călători - cu 81,7%; locomotive și locomotive industriale - cu 30,8%.

METALURGIA

Tempouri ridicate de creștere. Doar în primele 7 luni, ramura a crescut cu 11%. Astfel, Combinatul metalurgic de
la Magnitogorsk a crescut vînzările în Rusia și CSI cu 6%, NLMK – cu 5%, „Metalul rusesc” cu 3%. Uzina metalurgică din Vîksunsk a fost recunoscută de auditorii japonezi ca cea mai bună din industria metalurgică mondială
după nivelul de dezvoltare a producției.

TRANSPORTUL

Traficul de mărfuri prin porturile maritime rusești a crescut cu 9%. Crește importanța
căii maritime de nord - în
2016 a fost întrecut recordul
URSS. Pe această cale au fost
transportate 7,2 milioane de
tone, iar în 2017 până la 8
milioane de tone de marfă.
Căile Ferate Ruse au asigurat
un trafic de mărfuri record
pentru întreaga istorie recentă a Rusiei: în comparație
cu anul 1992 acesta a crescut cu 30%. În același timp,
traficul de pasageri a crescut cu 7,5% față de anul trecut - acestea s-au ridicat la
1,115 miliarde de persoane,
ceea ce reprezintă cea mai
mare cifră din ultimii 8 ani.
În aviație – într-un an au fost
transportați 97.5 milioane de
pasageri, ceea ce depășește
recordul anterior al perioadei post-sovietice.

ALIMENTE

Pentru prima dată după perioada
URSS, pot fi recoltate 127 milioane
de tone de cereale, iar în străinătate pot fi exportate un record de
30 milioane de tone de grâu, cu
11% mai mult decît anul trecut.

RUSIA CONDUSĂ DE PUTIN
2000
2017

PIB

PE CAP DE LOCUITOR

SALARIU
MEDIU NOMINAL

PENSIA
PIB
ECONOMIA ȚĂRII

INFLAȚIA

$9,889
$61
$20

$640
36,5
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MLRD.

S-A MAJORAT

DE

3 $27,900

ORI

11
10
6
14

S-A MAJORAT

DE

ORI
S-A MAJORAT

DE

ORI

S-A MAJORAT

DE

ORI

S-A MICȘORAT

DE

ORI

$652
$211

$4
2,5

TRLN.

Anul 2000
- rezerve – total $12 miliarde
- datorii – 92%
Anul 2017
- rezervele au crescut pînă la $356 miliarde
- datorii – 17,4%
Rezervele de aur şi valută
AU CRESCUT DE 5 ORI
În anul 2017, în Rusia, a fost înregistrată o recoltă record de grîu, astfel fiind depăşit recordul de
acum 40 de ani. În ultimii 16 ani, ţara a crescut de
4 ori cota-parte în exporturile mondiale de grîu.
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VALORILE TRADIȚIONALE

PESTE 2000 DE PERSOANE VOR PARTICIPA
LA CONGRESUL MONDIAL AL FAMILIILOR

Președintele țării, Igor Dodon a
avut o întrevedere cu președintele Organizaţiei Internaționale pentru Familie, Brian Brown.
În cursul dialogului, părțile au dis-

cutat despre situația la nivel regional
și internațional, precum și din Republica Moldova.
În mod special, Igor Dodon și
Brian Brown au vorbit despre organizarea și desfășurarea la Chișinău a
Congresului Mondial al Familiilor,
planificat pentru septembrie, 2018.
Șeful statului a subliniat că urmează să fie un eveniment de amploare
care să scoată în evidență valorile
tradiționale, familia ca pilon de bază
al societății, problemele cu care se
confruntă familia contemporană,
în dependență de state, și, nemijlocit, în Republica Moldova, precum și
soluțiile care trebuie elaborate în acest
sens.
”Consider că alături de alte sec-

toare importante, cum ar fi, educația,
sănătatea, protecția socială, soluțiile
pentru păstrarea valorilor tradiționale,
pentru fortificarea familiei, depășirea
crizei demografice, trebuie să devină o prioritate națională și la nivel
de stat pentru Republica Moldova. În
acest context, amintesc că prin decizia
șefilor de state CSI – anul 2018 a fost
declarat Anul Familiei”, a menționat
Președintele țării.
Menționăm că, Congresul Mondial
al Familiilor este cea mai reprezentativă reuniune internaţională a apărătorilor familiei tradiționale şi a dreptului
la viaţă la care participă reprezentanți
din 85 de ţări ale lumii. Congresul
Mondial al Familiilor întruneşte sute
de organizaţii, zeci de mii de activişti

şi milioane de adepţi de pe toate continentele. În anul 2015, Congresul Mondial al Familiilor şi-a ţinut lucrările
la Salt-Lake City (SUA), în 2016 – la
Tbilisi, în anul 2017 – la Budapesta,
iar în anul 2018 urmează să se desfăşoare la Chişinău.
La eveniment vor participa circa
2000 de persoane, printre care 400 de
experți, persoane politice, formatori
de opinie, atît la nivel național cît și
internațional, din peste 50 de state.

La invitația președintelui Igor
Dodon, și-a arătat disponibilitatea să participe la Congres, Patriarhul Moscovei și al întregii
Rusii, Chiril, precum și un înalt
reprezentant al Vaticanului.

Igor Dodon a participat la Hramul orașului Comrat

Centrul administrativ al Autonomiei Găgăuze, oraşul Comrat și-a sărbătorit Hramul
localității sale. Cu acest prilej, președintele țării
a vizitat principalul oraş al Găgăuziei şi a participat la Liturghia de la Catedrala Sfîntului Ioan
Înaintemergătorul din Comrat, care este condusă de episcopul de Cahul şi Comrat, Anatolie.
Șeful statului a felicitat locuitorii Comratului cu
ocazia hramului. ”Sînt impresionat de dragostea şi
devotamentul locuitorilor faţă de oraşul natal, de
tradiţiile şi tezaurul spiritual al predecesorilor săi.
Sînt convins că şi pe viitor locuitorii Comratului
vor păstra şi vor multiplica frumoasele tradiţii ale

pămîntenilor săi, contribuind prin energia, spiritul
de iniţiativă, perseverenţa care îi caracterizează la
soluţionarea celor mai importante probleme spre
binele orașului, raionului, a Găgăuziei şi a Moldovei, la general”, a declarat Igor Dodon.
Președintele Republicii Moldova a asigurat că
statul va continua să contribuie la dezvoltarea comunităţilor etno-culturale, la menţinerea şi consolidarea unor raporturi internaţionale armonioase cu
ţările-patrii istorice pentru minorităţile naţionale,
menționînd că exemplu în acest sens pot servi relaţiile Moldovei cu Rusia şi Ucraina, Belarus şi Bulgaria, Turkmenistan şi Turcia.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a sesizat Curtea
Constituţională, cerînd aprecierea constituţionalităţii aplicării de
amenzi pentru lipsa poliţei de asistenţă medicală obligatorie.
Menţionăm că Legea Supremă a Republicii Moldova garantează
cetăţenilor dreptul la ocrotirea sănătăţii, asigurare şi protecţie socială, iar asistenţa medicală minimă în
Moldova este gratuită.
Grație iniţiativei PSRM, au fost
anulate amenzile pentru lipsa
poliţei medicale

Batrîncea despre Ghimpu: Un aborigen
care timp de 13 ani a studiat programul
de cinci ani al Facultăţii de drept
În timp ce liberalii se străduiesc
din răsputeri să interzică limba rusă
în Moldova, structurile oficiale ale
Uniunii Europene adoptă o rezoluţie
în apărarea şi promovarea bilingvismului şi multilingvismului în ţărilemembre ale Consiliului Europei.
Informaţia în cauză a fost prezentată pe o rețea de socializare de
către deputatul socialist, Vlad Batrîncea. El a specificat printre altele că „în timp ce aborigenul liberal
Ghimpu, în tendinţa sa disperată de
a-şi întoarce cele 3-4% din electoratul ultranaţionalist, vine cu iniţiativa de interzicere a limbii ruse,
care în Moldova, este vorbită de circa un milion de cetăţeni, Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei
adoptă printr-o majoritate absolută
de voturi o rezoluţie ce garantează
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bilingvismul şi multilingvismul în
ţările-membre ale Consiliului Europei, precum şi dreptul şi libertatea
tuturor grupurilor etnice de participare în organele autorităţilor publice, accesul egal la justiţie, garanţii
sociale, educaţie în limba maternă,
dreptul le alocarea specială de resurse bugetare pentru păstrarea şi
dezvoltarea culturii şi vieţii tuturor
grupurilor etnice”.
”Dar de unde să cunoască despre
aceasta membrul APCE Ghimpu,
care nu a onorat sesiunea Adunării
cu „înalta” sa prezenţă. De unde o
persoană care timp de 13 ani a studiat programul de 5 ani al facultăţii de
drept, ştie despre normele din lumea
civilizată? Aborigen”, a menţionat
deputatul.
Totodată, Batrîncea a indicat că

este mîndru pentru posibilitatea de
a vota pentru adoptarea rezoluţiei
în cauză şi pentru amendamentele
la ea, care garantează drepturile şi
libertăţile fundamentale ale tuturor
cetăţenilor continentului european, indiferent de apartenenţă
naţională sau lingvistică.
La revenire, deputatul
va propune colegilor din
fracţiunea parlamentară a socialiştilor să
prezinte
rezoluţia
respectivă a APCE
pentru examinare în
parlamentul RM, la
una din şedinţele
apropiate.
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PUTEREA

AUTORITĂȚILE SE TEM SĂ PREZINTE PREȘEDINTELUI ȚĂRII
RAPORTUL PRIVIND FURTUL MILIARDULUI - KROLL 2

90% de oameni „onești”

Prim-ministrul Pavel Filip a declarat că 90% din numele oamenilor care apar în raportul Kroll-2 sunt oameni onești

și au ajuns întîmplător în această listă.
Igor Dodon intenționează
să primească raportul și
să-l facă public. Despre
aceasta, șeful statului a
declarat în cadrul emisiunii
„Vineri cu Anatolie Golea”.

„Eu nu l-am văzut. Am scris
o scrisoare oficială către Banca Națională ca să ne prezinte
această informație, dar deocamdată nu am primit niciun

răspuns. Ei se tem. Ei spun că
90% din persoane, care figurează în acest raport, sunt oameni
onești. Dar, dacă este așa, de ce
ei se tem? Haideți să arătăm în
ce constă problema? Cum îl voi
primi, îl voi face public, pentru
ca oamenii să știe ce se întîmplă,
și să cunoască numele celor 90%
de oameni „foarte onești”, care
au ajuns „întâmplător” în schema furtului miliardului. Sper că
voi primi acest raport în cel mai

scurt timp, dar deocamdată eu
am văzut doar ceea ce a apărut în
presă”, a adăugat el. Igor Dodon
a mai spus că este foarte straniu
faptul că acest raport este ascuns
de el. ”Sunt convins că ei l-au citit de 10-20 de ori sub lupă. Și se
tem să-l prezinte președintelui.
Eu spun asta ca să fie clar dacă
lucrează ei cu președintele sau
nu”, a conchis Igor Dodon.

Sunt un simplu prim-ministru!
Fostul premier Iurie Leancă a declarat că anume el a
invitat compania Kroll să ancheteze furtul miliardului de
euro din sistemul bancar moldovenesc. Această declarație
este și mai cinică, luînd în considerare faptul că anume Iurie
Leancă a jucat de fapt un rol cheie în șirul de mașinații, care
au dus la furtul banilor – anume el a semnat ca băncile problematice să primească 9,5 miliarde de lei. Iurie Leancă a
recunoscut, de asemenea, că a participat la o întîlnire secretă
la mijlocul anului 2014 dintre Vlad Plahotniuc, Vlad Filat
și Ilan Șor, în cadrul căreia s-a vorbit despre situația de la
Banca de Economii.

Guvernul democratului Filip a lipsit

de înlesniri invalizii și veteranii de război
GUVERNUL FILIP A RESPINS PROIECTUL DE LEGE, ELABORAT
DE FRACȚIUNEA SOCIALIȘTILOR, CE PREVEDEA CIRCULAȚIA
GRATUITĂ ÎN TRANSPORTUL PUBLIC PENTRU VETERANII
ȘI INVALIZII DE RĂZBOI.

Potrivit proiectului socialiștilor,
aceste categorii de persoane vor putea
folosi orice transport public în mod
gratuit, în afară de taxi și transportul
feroviar.

Motiv de refuz a fost, potrivit funcționarilor din Cabinetul de
miniștri, „lipsa unei baze economice
și financiare” a proiectului.
„Oamenii care au nevoie de așa

ceva trebuie să primească salarii, pensii, alocații pentru a acoperi aceste
cheltuieli”, a declarat prim-ministrul
Pavel Filip, susținând că Guvernul nu
se va mai întoarce la această chestiune.

În perioada conducerii „eurounioniștilor ”, în Moldova o școală din
cinci a fost ÎNCHISĂ, iar numărul profesorilor s-a micșorat cu 10 mii
Maia Sandu și Pavel Filip au făcut un „schimb de
amabilități” în mass-media controlată și s-au învinuit reciproc de închiderea masivă a școlilor.
Astfel, în timpul când Maia Sandu era ministru al
Educației (2012-2015), au fost închise peste 110 școli și au
fost concediați circa 4,5 mii de pedagogi.
În același timp, presa controlată de Sandu a învinuit
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Guvernul lui Pavel Filip de lichidarea a 700 de instituții de
învățământ – la începutul anului 2015 erau 3914 școli, iar
la sfârșitul anului 2017 – deja 3214.
În total, în 10 ani de când coaliția proeuropeană conduce
cu „succes”, conform datelor Biroului Național de Statistică, numărul instituțiilor de învățământ primar și mediu s-a
micșorat de la 1526 (anul de învățământ 2007-2008), până

la 1243 (anul de învățământ 2017-2018). În acest fel, reiese că în urma tuturor reformelor organizate de autoritățile
„proeuropene”, sistemul educațional al Republicii Moldova a pierdut 18,5% din instituțiile de învățământ.
Pe lângă aceasta, numărul pedagogilor în acești zece
ani s-a micșorat cu 10 mii: de la 39 mii în anii 2007-2008
la 28,6 mii în anii 2017-2018.
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REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ
Partidul Socialiștilor continuă să colecteze semnături
pentru trecerea la forma de guvernare prezidențială.
Aducem mai multe argumente în favoarea consolidării
împuternicirilor Președintelui, ales de popor.

Liderul națiunii

Președintele ales de popor reprezintă unitatea țării și națiunii de la care cetățenii
așteaptă acțiuni ferme și efective pentru a face ordine în țară. Dar pentru aceasta,
președintele trebuie să dispună de mai multe împuterniciri, decît are șeful statului în
forma de guvernare parlamentară.

Comandantul Suprem al Armatei

Cea mai înaltă putere administrativă este concentrată în aceleași mîini, ceea ce permite să fie luate decizii rapid și efectiv în cazul unor probleme naționale serioase și în
cazul unor etape de criză pentru țară.

Gospodar

Președintele este gospodarul țării. Forma de guvernare prezidențială exclude
dependența statului de volatilitatea și predilecțiile de moment ale forțelor politice
din Parlament.

Contragreutate

Președinte ales de popor, ce dispune de împuternicirile necesare, este capabil să
opună rezistență Parlamentului, în cazul în care partidele parlamentare, prin neomogenitatea sa, comit erori.

Manager eficient

Responsabilitatea pentru implementarea politicilor este concentrată în aceleași
mâini, eficiența acesteia crește.

Garant

Garantarea punerii în aplicare a prevederilor Constituției, inclusiv asigurarea
suveranității.

Arbitru

Un arbitru dur în cazul unor crize politice va face apel la suveranul puterii - poporul, și va dizolva Parlamentul, ceea ce va reduce populismul și va duce la creșterea
eficienței legislative.

Slujitorul poporului

Președintele, în virtutea faptului că este ales de popor, are un nivel mult mai înalt
de încredere decît oricare dintre partidele prezente în Parlament. Aceasta, la rîndul
său, înseamnă că inițiativele prezidențiale vor fi susținute cu o mare probabilitate
de poporul care l-a ales.

PENTRU REPUBLICA PREZIDENȚIALĂ

PESTE 800 000

AU SEMNAT

Date din 31.01.2018
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de oameni

Unde și cum semnați? Sunați:
Oficiul central
PSRM –
mun. Chișinău

str. S.Lazo 25

022817877

Sect. Centru –
mun. Chișinău

str. 31 August, 62

022277374

Sect. Botanica –
mun. Chișinău

str. Decebal 139B, et.2
of. 211

022636377

Sect. Buiucani –
mun. Chișinău

str. Alba Iulia 89/4

022817900

Sect. Ciocana –
mun. Chișinău

str. A. Russo 24/2

022476399

Sect. Rîșcani
mun. Chișinău

str. Miron Costin 18/2

022877000

Mun. Bălți

str. Dostoevschi 63

023128273

or. Briceni

str.Eminescu 77C

024792992

or . Edineț

str. Independenţei, 76/3

024681102

or. Dondușeni

str. Feroviarilor 7

025124159

or. Drochia

str. Varlaam 16 a

025222696

or. Rîșcani

str. Independenţii 40

025694077

or. Soroca

str. Al. cel Bun 31

023024918

or. Glodeni

str. Zgîrcea 1a,

024923634

or. Florești

str. Ștefan cel Mare 32A

025084207

or. Fălești

str. Ștefan cel Mare 53/2

025925517

or. Sîngerei

str. B. Glavan 2/b,

026227015

or. Șoldănești

str. Păcii 28, of. 25

027223491

or. Ocnița

str. 50 ani Victoriei, 120

027121313

or. Rezina

025422039

or. Anenii Noi

str. 27 August, 17,
of. 48
str. Chişinăului 10 С

or. Ialoveni

str. Alexandru cel Bun 31

026856990

or. Strășeni

str. M. Eminescu 25

023722054

or. Criuleni

str. Biruinței 21

024821008

or. Ungheni

str. Bernardazzi, 17,
of 51

023622072

or. Călărași

str. Biruinţei 4/3

024420028

or. Orhei

str. Scrisului Latin 14/2

023532020

or. Căușeni

str. A. Mateevici 12,
of. 10

024324001

or. Hîncești

str. 31 August 6B

026923220

or. Cimișlia

str. Suveranităţii 8

024124405

or. Taraclia

str. Cebanova 2a

029421471

or. Telenești

str. Ștefan cel Mare 2

025823209

or. Vulcănești

str. Frunze 24G

029321731

or. Comrat

str. Pobeda, 115

029822152

or. Ciadîr Lunga

str. Lenin 52

029128107

or. Basarabeasca

str. K. Marxa 95

029721070

or. Ștefan Vodă

str. 31 August,7

024268010

or. Dubăsari

Cocieri str. I. Soltîs 1a

024842009

or. Nisporeni

str. Suveranității 13

026423049

or. Cantemir

str. Basarabia 2

027322907

or. Leova
or. Cahul

str. Ștefan cel Mare 71/1
str. Republicii 22/2

026323319
029921535

026522414
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Președintele a condamnat acțiunile unioniștilor:

ÎI AȘTEAPTĂ UN EȘEC TOTAL
Îmi exprim ferma convingere
că poporul multietnic al Republicii
Moldova este mîndru de statul său
şi este gata să-l apere. Orice tentative, de unde n-ar veni acestea, din
Estul, Vestul, Sudul sau Nordul ţării,
din capitală, din oraşe şi sate mari
sau mici ale Moldovei, care au drept
scop acapararea sau înstrăinarea teritoriului Moldovei, orice acţiuni
orientate spre lichidarea statului
nostru, vor primi un răspuns pe po-

antipopular și anticonstituțional.
Este vorba despre așa-numitele
declarații semnate de aleșii locali
ai acestor localități care au la bază
intenții de lichidare a statului Republica Moldova și unirea cu statul
vecin - România.
Toate acestea au loc pe fundalul unor campanii fără precedent, desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, de denigrare
a suveranității, independenței și

prompt în acest sens.
Condamn în cel mai categoric mod acțiunile unor
reprezentanți din localitățile
Republicii Moldova, dar și
indiferența, neglijența sau poate rea-intenția a unor astfel de
instituții, cum ar fi SIS-ul, MAI,
Procuratura Generală, care ar
trebui să contracareze aceste
manifestări.
Atenționez că reprezentanții
respectivi ai localităților Republicii Moldova, dar și conduASTĂZI, CINEVA ÎNCEARCĂ SĂ VERIFICE CÎT DE
cerea instituțiilor menționate,
încalcă flagrant art. 41, 54, 79
TRAINIC ESTE STATUL ŞI ÎNCREDEREA CETĂŢENILOR
al Constituției Republicii MolREPUBLICII MOLDOVA ÎN ACESTA. ÎNCERCĂRILE
dova; art.8 al Legii Guvernului;
RESPECTIVE VOR SUFERI UN FIASCO. ACESTE ACŢIUNI
art. 1,4,7,17 ale Legii cu privire
TRĂDĂTOARE SÎNT SORTITE UNUI EŞEC TOTAL.
la Serviciul de Informare și Securitate.
Cer categoric atît Guverde Securitate, în cadrul căruia urtrivă din partea cetăţenilor Republi- integrității teritoriale a Republicii nul, Parlamentul, cît și instituțiilor mează să luăm atitudine cu privicii Moldova.
Moldova, de respingere a concep- menționate, să ia atitudine față de re la acțiunile îndreptate împotriva
Statalitatea moldovenească are tului de statalitate. Aceste camsuveranității,
o istorie de aproximativ 700 de ani. panii sunt desfășurate deschis și
AVEM NU DOAR UN TRECUT MĂREŢ, CI ŞI independenței
Noi ne iubim ţara, sîntem mîndri liber în instituțiile publice din
UN VIITOR DEMN. CRED ŞI SÎNT CONVINS și integrității
de istoria acesteia indiferent de na- localitățile Republicii Moldova, de
teritoriale a
ţionalitatea, religia, genul, vîrsta şi așa-numitele forțe unioniste cu caCĂ VOM REUŞI SĂ EDIFICĂM UN STAT
Republicii
convingerile politice ale locuitorilor racter anticonstituțional. Este vorDEMOCRATIC MULTIETNIC MODERN, ÎN
Moldova.
Republicii Moldova. Astăzi, cineva ba în primul rînd despre instituțiile
CARE VOR DORI SĂ TRĂIASCĂ COPIII ŞI
încearcă să verifice cît de trainic este educaționale: gimnazii, colegii,
Fac apel
statul şi încrederea cetăţenilor Re- instituții de învățămînt superior, dar
URMAŞII NOŞTRI. ACEASTA ESTE VOINŢA către întreaga
publicii Moldova în acesta. Încercă- și alte instituții publice, în care sunt
STRĂMOŞILOR NOŞTRI.
clasă politică
rile respective vor suferi un fiasco. interzise orice manifestări de acest
a ţării noastre
Aceste acţiuni trădătoare sînt sortite fel.
cu îndemnul
unui eşec total.
Mai mult ca atît, în ziua de 30 aceste fenomene distructive în cel de a înceta lupta politică a partidelor
Pe parcursul lunii ianuarie, ianuarie, a avut loc un act de van- mai scurt timp, să condamne și să şi ideilor în afara normelor demodalism la nivel de inițieze procedura de tragere la răs- cratice, care contravin Constituţiei
stat, cînd a fost pundere în conformitate cu preveCONDAMN ÎN CEL MAI CATEGORIC MOD ars drapelul de derile legislației naționale a tuturor şi legislaţiei Republicii Moldova.
Fac apel către cetăţenii ţării. PurACȚIUNILE UNOR REPREZENTANȚI DIN stat, amplasat în celor care se fac vinovați de organi- tăm răspunderea istorică pentru păsinteriorul Arcu- zarea și desfășurarea acestor acțiuni, trarea şi dezvoltarea statului nostru
LOCALITĂȚILE REPUBLICII MOLDOVA,
lui de Triumf din dar și de neglijență în serviciu a res- şi sînt ferm convins că avem nu doar
DAR ȘI INDIFERENȚA, NEGLIJENȚA
Piața Marii Adu- ponsabililor din organele de drept un trecut măreţ, ci şi un viitor demn.
nări Naționale.
ale Republicii Moldova.
SAU POATE REA-INTENȚIA A UNOR
Cred şi sînt convins că vom reuşi să
Aceste,
și
mai
Orice manifestare de acest tip, în edificăm un stat democratic multietINSTITUȚII DE STAT, CUM AR FI SIS-UL,
multe acțiuni la oricare alt stat al lumii, inclusiv și
MAI, PROCURATURA GENERALĂ, CARE adresa securității statul vecin România, este contraca- nic modern, în care vor dori să trăcopiii şi urmaşii noştri. AceasAR TREBUI SĂ CONTRACAREZE ACESTE n a ț i o n a l e , rată în cel mai dur mod, așa cum ar iască
ta este voinţa strămoşilor noştri.
menținerii
or- trebui să procedeze și instituțiile din
MANIFESTĂRI.
În calitate de preşedinte ales de
dinii
publice, Republica Moldova.
întreg poporul, vă asigur că sînt gata
integrității teritoÎn temeiul art.77 al Constituției să fac uz de toate posibilităţile ce ţin
reprezentanții mai multor localități riale sunt desfășurate fără intervenția Republicii Moldova solicit rapoar- atît de dreptul intern, cît şi cel interdin Republica Moldova, au între- organelor abilitate și instituțiilor de te de la instituțiile abilitate și dis- naţional, pentru a asigura securitaprins acțiuni cu caracter antistatal, stat care sunt obligate să intervină pun convocarea Consiliului Suprem tea naţională a Republicii Moldova.

Zinaida Greceanîi: PSRM va lupta pentru o victorie hotărîtoare

LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 2018
Preşedintele Partidului Socialiştilor, Zinaida Greceanîi, a declarat într-un interviu pentru ziarul „Socialiştii”, că PSRM va
lupta pentru o victorie hotărîtoare în alegerile parlamentare din
2018 şi nu examinează careva posibilităţi de creare a unor coaliţii
cu alte formaţiuni politice, după scrutin.
„Sondajele de opinie publică, de la începutul acestui an, vin să
confirme corectitudinea acţiunilor noastre – Partidul Socialiştilor
se situează ferm pe poziţii de lider al preferinţelor alegătorilor,
iar Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este liderul tuturor ratingurilor la capitolul încrederii din partea poporului”, a
menţionat Zinaida Greceanîi.

www.socialistii.md

Potrivit sondajului desfăşurat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor în luna ianuarie, peste 50 la sută din alegători sunt
dispuşi să-şi dea voturile pentru PSRM, iar ratingul de încredere
faţă de Președintele țării, Igor Dodon, constituie 53%.
„Avînd în vedere nivelul existent al susţinerii din partea poporului, Partidul Socialiştilor va lupta pentru o victorie hotărîtoare
în alegerile parlamentare din 2018 şi constituirea de sine stătător
a unei majorităţi parlamentare. PSRM nu examinează posibilitatea creării unor coaliţii cu alte formaţiuni politice”, a spus preşedintele PSRM.
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CHIȘINĂU

PRIORITĂŢILE SOCIALIŞTILOR, ÎN CHIŞINĂU, PENTRU ANUL 2018

Fracţiunea municipală din Chişinău începe anul
cu noi forţe. Am
desemnat mai multe proiecte şi iniţiative strategice, pe
care le vom realiza
şi promova împreună cu colegii, în acest an.
Este vorba, în primul rînd, despre
iniţiative sociale – construcţia de terenuri de joacă pentru copii şi terenuri
sportive în oraş, reparaţia şi modernizarea obiectelor de infrastructură socială, în special a grădiniţe de
copii, şcolilor şi centrelor medicale.
Vom continua programele de protecţie
socială a diferitor categorii ale populaţiei, lansate şi implementate de noi anul
trecut – de la lucrători ai grădiniţelor
de copii pînă la învăţători, de la diferite
categorii de persoane cu nevoi speciale
pînă la pensionari.

Vor fi proiecte de infrastructură: de
la reabilitarea parcurilor pînă la iluminarea trecerilor subterane şi a parcurilor, de exemplu, iluminarea parcului „Valea Trandafirilor”.
Va avea loc elaborarea noului program „Locuinţa socială”, pe care îl
vom dezbate cu publicul larg şi cu
specialiștii, în săptămînile imediat următoare. Va fi înfăptuită reforma Primăriei şi modernizarea mai multor
segmente – de la tichetele electronice
în transport pînă la circulaţia electronică a documentelor, sistemul de
votare electronic la şedinţele Consiliului şi implementarea tenderelor electronice. Aceste măsuri vor contribui,
pe de o parte, la facilitarea interacţiunii dintre cetăţenii de rînd şi agenţii
economici cu Primăria, iar pe de altă
parte - vor reduce în mod considerabil elementul curopţionist al puterii
executive din Primărie şi structurile
acesteia.

Ţin să le amintesc cititorilor că
avem mai mult de 1200 de iniţiative.
O atenţie specială acordăm modului în
care sunt valorificate fondurile bugetare
alocate pentru programele noastre. Ne
străduim să contribuim la excluderea
oricăror tărăgănări şi tergiversări.
Totodată, am găsit rezolvarea pentru problema blocajului intenţionat
al achitărilor de compensaţii. Acestea
vor putea fi ridicate deja din luna ianuarie. Plus la aceasta, am atenţionat
publicul asupra problemei fondului
de susţinere a populaţiei. Guvernul a
lichidat acest fond municipal, precum
şi fondurile similare din toată ţara. S-au
acumulat deja peste 750 de cereri.
Am găsit o soluţie comună şi, în luna
februarie, vom începe examinarea
acestora.
Fracţiunea noastră şi-a început activitatea, practic, a doua zi după alegerile din vara anului 2015, şi pentru
noi nu există careva deosebiri – este

acesta un an electoral sau un an ordinar. Socialiştii, în Chişinău, sînt practic unica forţă politică ce organizează,
săptămînal, în toate raioanele oraşului,
audienţa cetăţenilor de către consilierii
municipali şi luptă pentru soluţionarea
problemelor acestora, în măsura posibilităţilor de care dispune.
Vom continua să conlucrăm cu
fracţiunea parlamentară, vom propune amendamente la legile ce reglementează şi influenţează viaţa orăşenilor din
capitală.
Oricare ar fi situaţia, un lucru este
important – cea mai mare fracţiune
din Consiliul Municipal Chişinău, în
acest an, îşi va intensifica activitatea
deoarece aşteptările chişinăuienilor
sînt mari, iar încrederea ce ne-a fost
acordată ne determină să mergem înainte.
Ion CEBAN,
liderul fracţiunii PSRM
în Consiliul Municipal Chişinău

Începînd cu luna octombrie, 2017, chişinăuienii nu primesc compensaţiile pentru
căldură în volum de 40 la sută din suma
indicată în facturi. Consilierul municipal
din fracţiunea Partidului Socialiștilor, Eugenia Ceban, ne-a relatat despre acţiunile
necesare de întreprins pentru a beneficia de
compensaţii.
Cîte persoane, conform situaţiei actuale, au depus actele necesare pentru a
primi compensaţia?
E.C.: La momentul actual, lista solicitanţilor include 24,222 mii de familii beneficiare de compensaţii. Totodată, anul

trecut, numărul acestora a depăşit cifra de
39,8 mii de persoane.
De unde această diferenţă comparativ cu datele pentru sezonul de încălzire
precedent?
E.C.: S-a stabilit că listele beneficiarilor de compensaţii nici măcar nu au fost
alcătuite şi nu au fost transmise în centrul
pentru recalculare. Acesta este un rezultat
al neglijenţei şi indiferenţei din partea preturilor şi SEL-urilor. Acestea au boicotat
preluarea documentelor de la cetăţeni.
Ce acte trebuie să fie depuse pentru a
beneficia de compensaţie?

E.C.: Trebuie să fie prezentat un pachet
de acte, inclusiv: copia xerox a buletinului de identitate; copia xerox a certificatelor de naştere ale copiilor; copia xerox a
certificatului de căsătorie; actele privind
componenţa familiei eliberate de SEL
sau Primăria oraşului sau a localităţii din
componenţa municipiului; actele privind
suprafaţa locuinţei şi tipul sistemului de
încălzire precum şi alte servicii de care beneficiază solicitantul; copiile xerox a facturilor pentru servicii; extrasul de pe cont;
alte acte ce ar confirma necesitatea primirii
compensaţiilor. Această listă de documente

este prevăzută de regulamentul Primăriei.
Ce va urma după ce actele vor fi depuse?
E.C.: În cadrul preturilor sînt constituite comisii speciale pentru examinarea actelor şi transmiterea acestora mai departe
pentru examinare de către alte structuri.
Ce sume au fost prevăzute în bugetul
municipal pentru achitarea compensaţiilor pentru sezonul de încălzire actual?
E.C.: În bugetul 2018 a fost prevăzută suma de 97 mln. lei pentru achitarea de
compensaţii unui număr de 42 mii de familii.

PE PARCURSUL A 2 SĂPTĂMÎNI CHIȘINĂUIENII VOR BENEFICIA DE COMPENSAȚII

Programul „Locuinţă accesibilă”, în Chişinău

Consilierii fracţiunii Partidului Socialiştilor în Consiliul Municipal Chişinău au prezentat propunerile fracţiunii PSRM
pentru soluţionarea problemei locuinţelor sociale.
Reglementarea situaţiei cu
apartamentele neprivatizate în
folosul cetăţenilor.
În prezent, nimeni nu cunoaşte numărul exact al apartamentelor
neprivatizate. O parte din acestea se
află la balanţa DCL, este vorba despre mai bine de trei mii de apartamente, care pînă la momentul actual
nu au fost privatizate (numărul total
al apartamentelor privatizate în municipiu este de circa 180 mii). Tot
aici trebuie incluse şi apartamentele
care au fost la balanţa instituţiilor,
ministerelor, agenţiilor, inclusiv celor lichidate. Astăzi, se înregistrează
multiple situaţii ambiguie cu aceste
blocuri din cauza necunoașterii la
balanţa cui ele se află.

Reglementarea situaţiei în
problema arendei şi privatizării terenurilor funciare.
În acest domeniu sînt probleme, inclusiv privind construcțiile
de complexuri cu multe etaje pe
terenurile arendate. Administraţia
municipiului este pur şi simplu
obligată, în cazurile în care oferă
un teren funciar în arendă, la eliberarea certificatului de urbanism
pentru o clădire cu multe etaje să
negocieze cu arendaşul referitor
la transmiterea în proprietatea
municipală a unei cote din spaţii
şi apartamente, pentru locuinţe
sociale. Firmele de construcţii
vor fi de acord cu astfel de condiţii.

Identificarea a circa 30 de
terenuri funciare (minimum),
aflate în proprietate municipală, la balanţa întreprinderilor şi direcţiilor municipale. Este nevoie de identificarea
terenurilor nefolosite, care pot
fi oferite pentru construcţii de
blocuri cu alocarea de cote părţi
pentru locuinţe sociale în beneficiul municipiului. Organizarea
unui tender transparent pentru
construcţii cu alocare de cote.
În medie, de pe un bloc construit pot fi obţinute circa 12-20%
din locuinţele construite, adică
aproximativ 6-15 apartamente.
50 de blocuri echivalează cu
300-500 de apartamente.

UNDE ÎN CHIȘINĂU PUTEȚI SEMNA

PENTRU REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ!
CHIŞINĂUIENII POT SEMNA PENTRU TRECEREA LA FORMA
PREZIDENŢIALĂ DE GUVERNĂMÎNT:
ÎN CORTURILE INFORMAŢIONALE
În fiecare sector vor fi instalate
ÎN PROPRIILE CURŢI
corturi informaţionale

ÎN OFICIILE PSRM
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urmăriţi anunţurile sau sunaţi la oficiul
PSRM pentru ca grupul mobil să viziteze
curtea dvs.

Fracţiunea PSRM în CMC planifică organizarea,
în ziua de 27 februarie, a unor audieri publice
pe marginea programului „Locuinţă accesibilă”.
Invităm chişinăuienii, experţii în economie şi
experţii internaţionali, care au implementat deja
astfel de proiecte.

Revenirea la construcţiile complexe.
Administraţia care ar trebui să fie
un arbitru între firmele de construcţii
mari şi locatari, veghează doar interesele firmelor de construcţii. Totuşi,
în sectorul Botanica se preconizează construcţia unor complexe a cîte
1400 apartamente, a cîte 1500 apartamente. O parte din aceste apartamente ar putea alcătui locuinţele sociale.

Dezvoltarea teritoriilor
aflate în fondul de rezervă
al municipiului. În acest
context, este nevoie de implicarea activă a suburbiilor municipiului.
Identificarea terenurilor
pentru construcții complexe
în fondul de rezervă, împreună cu suburbiile, pentru construcţii cu alocări de cote.

Este un program ce vizează, în primul rînd, asigurarea
cu locuinţe a familiilor cu mulţi copii, tinerilor
profesori, medicilor, educatorilor din grădiniţele de
copii, dădacelor şi personalului tehnic, sportiivilor
profesionişti, poliţiştilor, persoanelor cu necesităţi
speciale şi angajaţilor municipalităţii.

RÎȘCANI

BUIUCANI

str. Miron Costin
18/2
tel: 022877000

str. Alba Iulia
89/4
tel: 022817900

CENTRU

BOTANICA

str. 31 August 62
tel: 022277374

str. Decebal 139B,
et.2 of. 211
tel: 022636377

CIOCANA
str. Alecu Russo 24/2
tel: 022476399

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ A CETĂȚENILOR

al consilierilor municipali PSRM din Chişinău, al secretariatului fracțiunii PSRM și al comisiei gospodăriei comunal-locative
N/o

Nume, Prenume

Program de audienţă a cetăţenilor

Locul de audiență
a cetățenilor

Adresa

1

Svetlana POPA

Marți 14.00-16.00

Primăria
mun. Chișinău

Chișinău,
bul. Ștefan cel Mare 83,
of. 18, 022 201545

2

Iurii
Vitneanschii

Marți 13.00-16.00

Pretura
sec. Botanica

Chișinău,
bul. Decebal 139 B,
of. 211
022 63 63 77,
022 52 35 66

3

Eugenia Ceban

Luni 13.00-15.00

4

Alexandru
Comarov

Vineri 10.00-12.00

5

Vitalie
Mucan

Vineri 10.00-12.00

6

Nichita
Ţurcan

Vineri 15.00-17.00

7

Anton Leadschi

Marți 10.00-13.00

Marți 14.00-16.00

Dinari
Cojocaru

Primăria
mun. Chișinău

Chișinău,
bul. Ștefan cel Mare 83,
of. 18, 022 201545

Oficiul central al
PSRM

Oficiu PSRM,

Oficiu PSRM,

Chișinău,
str. Serghei Lazo 25
tel. 022817877
Chișinău,
bul. Decebal 139 B,
of. 211022 63 63 77,
022 52 35 66

Chișinău,
str. Alba Iulia 89/4
022 817 900

Vineri 10.00-16.00

Alexandru
Melniciuc

Marți 10.00-12.00
Marți 10.00-13.00
Luni 12.00-14.00

Eugenia Ceban
11 Alexandru
Odinţov

10

A doua zi de luni
14.00-16.00
Primăria or. Cricova
Prima zi de luni
14.00-16.00
Primăria com. Stăuceni

sec. Buiucani
9

Miercuri 14.00-16.00
Primăria s. Tohatin
(în componenţa sect. Ciocana),
Vadul-lui-Vodă, Coloniţa
Prima zi de luni
14.00-16.00
Primăria s. Băcioi
Primăria com. Codru

sec. Botanica
8

Locul de audienţă
a cetăţenilor în suburbii

Prima zi de luni
14.00-16.00
Primăria or. Sîngera
A treia zi de miercuri 16.00-18.00
Primăria or. Vatra
A patra zi de miercuri 16.00-18.00
Primăria or. Durleşti
Prima zi de luni 16.00-18.00
Primăria com. Truşeni

Primăria
mun. Chișinău

Chișinău,
bul. Ștefan cel Mare 83,
of. 18, 022 201545

A doua zi de miercuri 16.00-18.00
Primăria com. Ghidighici

Oficiu PSRM

Chișinău,
str. 31 August, 62
022 27 73 74

Prima zi de luni 14.00-16.00
Primăria or. Codru

sec. Centru

Sîmbătă 09.00-11.00
Primăria com. Bubuieci, Coloniţa

Sîmbătă 10.00-12.00

12

Petru Burduja

13

Silvia
Grigore

Marți 10.00-13.00

14

Serghei Doina

Vineri 11.00-13.00

15

Victor
Poleacov

Miercuri 10.00-12.00

Vineri 10.00-12.00
Primăria com. Cruzeşti

16

Alexandru
Comarov

Prima zi de luni a lunii
14.00-16.00

A patra zi de luni
14.00-16.00
Primăria com. Grătieşti

17

Vitalie Mucan

18

Serghei
Basiuc-Brînzei

Prima zi de luni a lunii
14.00-16.00
Vineri 14.00-16.00

19

Valeri
Botea

Secretariatul fracțiunii PSRM
și comisia gospodăriei
comunal-locative
www.socialistii.md

Vineri 10.00-12.00

Snejana Burduja
Ludmila Cutasevici
Ludmila Polodiuc

Oficiu PSRM

sec. Ciocana

Oficiu PSRM

sec. Rîșcani

Chișinău,
str. A. Russo, 24/2
022 47 63 99

Chișinău,
str. M. Costin 18/2
022 877000

Luni 14.00-16.00
Primăria com. Bodeşti
Vineri 10.00-12.00
Primăria com. Cruzeşti
Marţi 10.00-12.00
Primăria com. Bubuieci

A traia zi de luni
14.00-16.00
Primăria com. Ciorescu
Oficiu PSRM,

sec. Botanica

Chișinău,
bul. Decebal 139 B,
of. 211, 022 63 63 77
Luni - Vineri
8.00-12.00 / 13.00-17.00

Primăria
mun. Chișinău

Chișinău,
bul. Ștefan cel Mare 83, of. 18,

022 201545 / 022 201640
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ȚARA

SOCIALIȘTII MAI APROAPE DE OAMENI

Partidul Socialiştiilor este un partid al poporului. În toate raioanele ţării, prioritatea partidului,
a consilierilor, deputaţilor, activiştilor de rînd o constituie oamenii simpli cu nevoile, problemele
lor, dar şi dezvoltarea oraşelor şi satelor. În fiecare ediție, relatăm despre activitatea PSRM în
teritoriu, în diferite raioane, oraşe şi sate. Pe întreg teritoriul ţării, cu contribuţia socialiştilor,
este acordat ajutorul necesar unui număr de zeci şi sute de mii de persoane, este reabilitată
infrastructura, sînt construite noi obiecte.

COMRAT

Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, a anunţat despre vizita în municipiul Comrat a Patriarhului Chiril şi a promis alocarea sumei de 1
milion de lei pentru reabilitarea bisericii din localitate. Despre
aceasta, şeful statului a declarat în cadrul sărbătoririi hramului
centrului administrativ al Găgăuziei.
Felicitîndu-i pe enoriaşi cu ocazia Hramului, Igor Dodon a
declarat că pentru luna septembrie, curent, este preconizată vizita în Moldova a Sanctităţii Sale, Patriarhului Moscovei şi al
Întregii Rusii, Chiril.
Şeful statului a promis că va face tot posibilul pentru ca Patriarhul să viziteze şi Comratul.
Pentru pregătirea Soborului lui Ioan Înaintemergătorul pentru vizita Patriarhului, Igor Dodon a promis un ajutor financiar
în valoare de 1 milion de lei.

SOCIALIŞTII LA EDINEŢ, ÎN ANUL 2017

BASARABEASCA

Reparaţia monumentului primilor ostaşi, care au ajuns la
frontiera URSS, în martie, 1944;

Sărbătorirea zilei de 8 Martie. Concertul comun al ansamblurilor din Edineţ şi Ocniţa, în or. Cupcini;

Acţiuni festive cu prilejul zilei de 1 Mai;
Sărbătorirea zilei de 9 Mai în raion, în Chişinău,
la Şerpeni. În or. Edineţ – participarea la marșul
„Regimentul nemuritor”;

La începutul anului au fost reparate 5 monumente ale ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea
Patriei;

Am sărbătorit Ziua internațională a ocrotirii copilului în oraşele Edineţ şi Cupcini. Două
absolvente din or. Edineţ au participat la recepţia de la Preşedinţie;
Reparaţia grădiniței de copii
din satul Alexeevca prin
contribuţia consilierilor
socialişti din Consiliul Raional;

În raionul Basarabeasca va fi
deschis un azil de bătrîni
După 13 ani de la începutul lucrărilor de construcţie, Azilul de bătrîni din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca
se pregăteşte de deschidere. Informaţia a fost prezentată de preşedintele
raionului, socialistul Petru Puşcari.
13 ani în urmă, Guvernul Moldovei a alocat banii necesari pentru reabilitarea unei clădiri din satul Sadaclia pentru a o transforma în azil de
bătrîni. Cu toate acestea, în pofida lucrărilor lansate, conducerea de atunci a
raionului nu a reuşit să le ducă la bun sfîrşit şi să dea clădirea în exploatare.
Situaţia s-a mişcat din punctul mort doar odată cu venirea la putere în raion
a socialiştilor.
„Venind la putere, am obţinut de la Ministerul Finanţelor bani pentru
achiziţionarea mobilierului, a utilajelor, a tehnicii sanitare şi a celor necesar pentru funcţionarea acestei instituţii sociale. Astăzi, avem de rezolvat
problema privind finanţarea anuală a azilului de bătrîni. Pentru a-i asigura
funcţionarea şi a-l inaugura, avem nevoie de circa un milion de lei. Am
obţinut deja anumite rezultate pozitive în această privinţă”, a menţionat
Petru Puşcari.
El a indicat că, la prima etapă, instituţia va putea găzdui pînă la 20 de
rezidenţi. Treptat, autorităţile regionale planifică extinderea spaţiilor prin
utilarea a unui etaj în plus. Atunci, capacitatea totală va constitui pînă la
50 de persoane”.
Deschiderea azilului de bătrîni este preconizată pentru luna martie, curent.

Am organizat, la data de 23.06.2017, o cursă automobilistică
Brătuşeni-Văratic, în comemorarea începutului Marelui Război
pentru Apărarea Patriei;

Vizita unui grup la Muzeul gloriei militare din satul
Malinovscoe, raionul Rîşcani;
Am organizat cu regularitate întrevederi ale locuitorilor
raionului cu Preşedintele ţării;

Am acordat ajutor familiilor cu mulţi copii, oferindu-le
Am pregătit şi desfăşurat hramul or. Cupcini, a satelor
rechizitele şcolare necesare.
Brătuşeni şi Alexeevca;
Patru grădiniţe din raion au beneficiat de ajutor din partea
Participarea tuturor consilierilor noştri, la 1 septembrie, la careurile din şcolile din raion;
Fundaţiei „Din Suflet”;
Acordarea de ajutor familiei Eudochiei Sercovschi în procurarea de lemne pentru sezonul rece;
În luna decembrie, am organizat o vizită de informare la
Preşedinţie, pentru 5 copii din raion;

La Hînceşti, tot mai mulţi locuitori cer
ajutorul socialiştilor.
Tot mai mulţi locuitori ai raionului Hînceşti, solicită ajutorul Partidului Socialiştilor,
iar oficiul PSRM devine una dintre locaţiile
cele mai des frecventate. Zeci de locuitori
vin zilnic în oficiul formațiunii, unde organizaţia teritorială desfășoară întrevederi cu
juriştii, deputaţii, conducerea partidului. Deputatul în Parlamentul RM, Petru Corduneanu, în luna ianuarie, a avut mai multe întîlniri
cu cetăţenii, a oferit consultaţii pe mai multe
probleme, a ascultat şi cuvinte de susţinere.
”Cetăţenii sînt îngrijoraţi de situaţia din
ţară şi activitatea Guvernului, de aceea vin
la noi în căutare de sprijin. Plus la aceasta,
locuitorii din Hînceşti îşi exprimă susţinerea pentru iniţiativa socialiştilor de trecere
la forma prezidenţială de guvernămînt pecum şi pentru Preşedintele Moldovei, Igor
Dodon”, a comentat rezultatele întîlnirilor
Corduneanu.
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ȚARA
LA ÎNTREBĂRILE ZIARULUI NOSTRU A RĂSPUNS UNUL DIN LIDERII SOCIALIŞTILOR
DE LA BĂLŢI, DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL RM, ALEXANDR NESTEROVSCHI.
- Dle Alexandr Nesterovschi, care sînt rezultatele obţinute de socialiştii din Bălţi?
- Anul trecut a fost un an destul de complicat. Mereu am fost ţintă de atac pentru alte formaţiuni politice. În ciuda acestui fapt, am reuşit să învingem şi să
obţinem rezultate bune. Organizaţia noastră de partid
s-a aflat într-o creştere continuă, fiind astăzi, una dintre cele mai mari în ţară, numărînd 59 de organizaţii
primare şi peste 650 de membri. În anul 2017, în rîndurile PSRM s-au înrolat tot mai mulţi tineri. În condiţiile unor presiuni permanente, am ştiut să obţinem
mai multe realizări importante. Realizarea noastră
cea mai mare din anul trecut a fost cîştigul de cauză în litigiile judiciare privind tarifele ilegale pentru
evacuarea deşeurilor menajere. Partidul Socialiştilor
este unicul partid care ţine o legătură permanentă cu
cetăţenii. Săptămînal, la întrevederi cu deputatul, cu
consilierul municipal se programează zeci de cetăţeni. Nu trecem cu vederea nici o problemă, străduindu-ne să-i ajutăm pe toţi şi pe fiecare, bineînţeles în
măsura posibilităţilor. Ne ținem de cuvînt, pentru că
faptele şi acţiunile noastre vorbesc de la sine.
- Recent, a apărut informaţia că socialiştii au
obţinut anularea tarifelor ilegale pentru evacuarea deşeurilor. Care au fost obstacolele, cu care
s-a confruntat partidul în această luptă?
- Acest conflict a început mai bine de 4 ani în
urmă, în anul 2013. Atunci, Consiliul Municipal a

votat pentru majorarea neîntemeiată a tarifelor pentru evacuarea deşeurilor menajere – preţul pentru
bălţeni s-a majorat de 2,5 ori! Partidul Socialiştilor,
unicul partid care şi-a declarat nemulţumirea şi a organizat zeci de mitinguri şi coridoare ale ruşinii, a
reuşit să obţină păstrarea tarifelor precedente pentru
categoriile social-vulnerabile ale populaţiei, dar nu
s-a reuşit anularea integrală a deciziei. De aceea, s-a
decis să mergem în judecată pentru a apăra drepturile
tuturor cetăţenilor.
Au urmat tărăgănările birocratice tipic moldoveneşti, procesul fiind tergiversat în mod intenţionat.
După o perioadă mai îndelungată, dreptatea totuşi
a triumfat – la 19 septembrie, 2017, a fost emisă
decizia prin care tarifele au fost recunoscute drept
ilegale. Cu toate acestea, noua legislatură a Consiliului Municipal, care este obligat să se supună deciziei
instanţei de judecată, a refuzat să o facă pe motiv că
decizia în cauză este contestată la CSJ.
Astăzi, avem deja decizia CSJ, care a lăsat în vigoare deciziile precedente. La cea mai apropiată şedinţă a Consiliului Municipal, tarifele urmează să fie
reduse. Timpul va arăta dacă va fi sau nu va fi făcut
acest lucru.
- Care sînt planurile socialiştilor de la Bălţi
pentru anul 2018?
- Pentru anul curent avem, într-adevăr, multe
planuri. La momentul actual, se află la etapa de ela-

BĂLȚI
borare 8 proiecte de lege noi, menite să îmbunătăţească viaţa orăşenilor noştri şi a cetăţenilor RM, la
general. Există cîteva proiecte mari orăşeneşti, care
vor fi prezentate mai tîrziu. Consolidarea rîndurilor
partidului cu persoane motivate şi active reprezintă o
parte importantă a activităţii noastre.
Anul 2018 este anul marilor schimbări. Anume în
acest an se va decide soarta ţării şi noi, bălţenii, nu
avem de gînd să fim indiferenți. Prioritatea cea mare
a activităţii noastre în acest an este victoria în circumscripţiile uninominale din oraşul nostru. Intenţionăm să schimbăm cardinal viaţa cetăţenilor spre
bine, de aceea victoria în alegerile parlamentare este
o condiţie fundamentală.

ONU: PÎNĂ ÎN ANUL 2050, POPULAŢIA MOLDOVEI SE VA REDUCE CU 1 MLN. DE OAMENI
Efectele „integrării europene” şi ale guvernării
pro-europene se fac observate şi în exemplul situaţiei
demografice din Moldova.
Republica noastră a fost inclusă în topul celor zece
ţări în care pînă în anul 2050, se preconizează cea mai
pronunţată scădere a numărului populaţiei. Datele respective au fost prezentate în raportul Departamentului Probleme Economice şi Sociale al Secretariatului (DESA)
Organizaţiei Naţiunilor Unite „Perspectivele populației

lumii”. Tot în acest „top” au fost incluse Bulgaria, Croaţia, Letonia, Lituania, Polonia, Moldova, România, Serbia şi Ucraina.
Potrivit experţilor ONU, pînă în anul 2050 Moldova
ar putea pierde 1 milion din cetăţenii săi, iar numărul
populaţiei ţării va constitui 3,2 mln. de locuitori. În România, populaţia va scădea cu 3,3 mln. de cetăţeni, iar
în Ucraina – cu 7,8 mln.

MOLDOVA AR PUTEA RĂMÎNE FĂRĂ MEDICI

DEJA PESTE 10 ANI
Fiecare al treilea medic din Moldova
intenţionează să părăsească ţara. Potrivit
Agenţiei „INFOTAG”, informaţia a fost
prezentată, în cadrul unei emisiuni televizate, de conferenţiarul universitar al
Şcolii de management în sănătate, Rodica
Gramma.
Potrivit ei, avînd în vedere faptul că
majoritatea medicilor din ţară se apropie
de vîrsta de pensionare, dar şi exodul specialiştilor, Moldova ar putea rămînea fără
medici deja peste 10 ani în cazul în care

condiţiile de muncă ale angajaţilor instituţiilor medicale vor rămîne neschimbate.
Tînărul chirurg de la Institutul Oncologic, Victor Şchiopu, a spus că din 10 absolvenţi de la cursul la care a studiat, doar
doi au rămas în ţară.
„Trebuie să ne dăm seama că mai mulţi
medici activează în condiţii foarte dificile. Ei sînt nevoiţi să muncească a cîte 48
de ore, fără odihnă, cîte o tură în diferite
instituţii medicale, pentru a-şi asigura un
salariu decent”, a mai declarat medicul.

ÎN MOLDOVA, AU FOST COMEMORATE
VICTIMELE HOLOCAUSTULUI
La 27 ianuarie, în Moldova, la fel ca şi în
întreaga lume, este marcată Ziua Internaţională
de comemorare a victimelor Holocaustului. În
această zi este adus un omagiul celor 6 mln. de
oameni decedați în lagărele de concentrare, create de regim pe bază de ură interetnică.
Anual, tot mai mulţi oameni încearcă să analizeze drama care a zguduit o lume întreagă. Din
păcate, tot mai puţini sunt cei care au supravieţuit în acele evenimente de groază, care ar putea
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relata despre acele evenimente tragice.
Holocaustul a lăsat o urmă sîngeroasă în istoria poporului nostru. Persecutarea şi omorîrea
evreilor şi romilor în Transnistria şi pe teritoriul
Basarabiei reprezintă nu doar o dramă a societăţii noastre, ci şi o dramă general umană. Este de
datoria noastră să facem totul pentru a avea un
viitor paşnic, iar evenimentele de altădată să fie
pentru totdeauna doar istorie.
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ÎNTÎLNIRILE PARLAMENTARE DE CRĂCIUN

DEPUTAŢII PSRM AU PARTICIPAT

LA CEA DE-A VI-A EDIŢIE
A ÎNTÎLNIRILOR PARLAMENTARE
DE CRĂCIUN, DE LA MOSCOVA
Deputaţii Parlamentului Republicii
Moldova din fracțiunea PSRM, Bogdan Ţîrdea şi Corneliu Furculiţă, au
participat la ediţia a VI-a a Întîlnirilor
parlamentare de Crăciun, organizate
pe platforma Consiliului Federaţiei al
Adunării Federale a Federației Ruse.
La evenimentul care şi-a desfăşurat lucrările în Sala Mare de şedinţe
a Consiliului Federaţiei au participat
Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei şi
al Întregii Rusii, Chiril, preşedintele
camerei superioare a Parlamentului rus,

Valentina Matvienko, precum şi peste
două sute de oaspeţi — senatori din regiunile Federaţiei Ruse, deputaţi ai Dumei de Stat, membri ai Guvernului Federaţiei Ruse, conducători de mitropolii
şi eparhii din cadrul Bisericii Ortodoxe
Ruse, reprezentanţi ai structurilor sinodale, ai Consiliului Interconfesional din
Rusia, oameni de știință, reprezentanți
din domeniul culturii și artei.
Întîlnirile parlamentare au avut loc
în cadrul ediţiei a XXVI a Lecturilor
Internaţionale Educaţionale de Cră-

ciun, organizate, la Moscova, în perioada 22-27 ianuarie, curent.
Lecturile Internaţionale Educaţionale de Crăciun reprezintă un forum social-bisericesc în sfera educaţiei, culturii,
serviciului social şi al instruirii moralspirituale. Sînt organizate la Moscova,
la început de an, sub preşedinţia onorifică a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii şi adună mai bine de cinci
mii de participanţi. Organizatorul Lecturilor de Crăciun este Departamentul
Sinodal pentru Instruire Religioasă şi

Catehizare a Bisericii Ortodoxe Ruse.
Printre obiectivele de bază ale Lecturilor figurează dezvoltarea instruirii
ortodoxe, culturalizarea moral-spirituală a societăţii, reflecţii asupra problemelor ştiinţei şi culturii din aspectul
concepţiei ortodoxe a lumii, extinderea
interacţiunii dintre Biserică şi stat în
domeniul educaţiei. În cadrul Lecturilor Internaţionale Educaţionale de Crăciun au loc sute de conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi.

PARTICIPANŢII LA LECTURILE DE CRĂCIUN S-AU PRONUNŢAT
PENTRU O CALE DISTINCTĂ DE DEZVOLTARE A POPOARELOR ORTODOXE
Sergehi Lavrov,
Ministrul Afacerilor Externe al FR

Este evident că revizuirea normelor fundamentale ale moralei, libertinajul, toleranţa ajunsă
pînă la absurd cauzează un prejudiciu ireparabil
sănătăţii morale a oamenilor, îi lipseşte de rădăcinile cultural-civilizaţionale. Astfel, în mai multe
ţări-membre ale Uniunii Europene se emit interdicţii asupra atributelor religioase, părinţii sunt
lipsiţi de dreptul de a-şi educa copiii în spiritul
moralei creştine şi alte exemple, care au fost prezentate în discursul de deschidere al Sanctității
Sale. Aş vrea să amintesc că Uniunea Europeană
a refuzat să consfinţească în actele sale statutare teza despre rădăcinile creştine ale Civilizaţiei
europene. Consider că cel care se ruşinează de
rădăcinile sale spirituale, nu-i poate respecta pe
reprezentanţii altor confesiuni, la fel și cei din
urmă nu pot nutri respect pentru această persoană. Astfel este creat un mediu nutritiv pentru xenofobie şi intoleranţă, este deschisă calea
spre autodistrugerea societăţii. Este nevoie de
o ripostă energică abordărilor pseudoliberale,
care stimulează modele de comportament destructive.

Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Сhiril:
Dacă, înainte, se spunea că libertatea unui singur om se termină acolo unde începe
libertatea altuia, în prezent libertatea celor care doresc să trăiască şi să-şi educe
copiii în corespundere cu propriile norme religioase tradiţionale este, deseori, afectată de adepţii aşa-numitor valori liberale, care susţin că valoarea absolută este
libertatea, toate celelalte sînt doar nişte elemente secundare. Tot mai des se fac
auzite apeluri la revizuirea valorilor spirituale, inclusiv cele bazate pe Evanghelie, şi
chiar la renegarea completă a acestora. În ciuda faptului că mai multă lume nu împărtăşeşte şi nu consideră drept corecte astfel de apeluri, legislaţiile mai multor state ţin consecvent calea spre consfinţirea aşa-ziselor libertăţi ce intră în contradicţie
cu postulatele spirituale fundamentale. Toate acestea se întîmplă rapid, chiar în
ochii noştri. Vedem cum, în unele ţări, medicul nu are dreptul să refuze executarea
intervenţiei de avortare; cum funcţionarul îşi poate pierde locul de muncă pentru
refuzul de a înregistra o „căsătorie” între persoane de acelaşi sex. Vedem cum familiile creştine tradiţionale sînt nevoite să renunţe, în actele oficiale, la termenii „tată”
şi „mamă” pentru a le înlocui cu termenii agreaţi de partenerii de acelaşi sex „părintele nr.1” şi „părintele nr. 2”, iar orice persoană poate ajunge şomeră doar pentru
motivul că îşi va expune în public dezaprobarea pentru păcatul sodomic sau chiar
va rosti în public textul corespunzător din Biblie, aşa cum s-a întîmplat cu unul din
preoţi în una din ţările europene. Se crează o coliziune periculoasă între principiile
spirituale, de care se conduce omul, şi practica pe care el este obligat să o îndeplinească în calitatea sa de cetăţean. Anume de aceea, în astfel de probleme dificile,
rezolvarea cărora depinde nu doar de normele legislaţiei statului, ci şi de rigorile
conştiinţei, este important să se ajungă la o situaţie acceptabilă pentru toţi, care ar
oferi oamenilor posibilitatea de a acţiona în corespundere cu normele conştiinţei.

Valentina MATVIENKO, preşedintele Consiliului Federaţiei al Federației Ruse:

Fără un sprijin pe valorile spirituale, întreaga omenire este lipsită de viitor. Astfel, dezicerea de la principiile spirituale în politica internaţională, în condiţiile actuale, crează un potenţial pentru tot felul de conflicte, inclusiv militare. Cu atît mai important este să menţionăm
faptul că, în pofida presiunilor tot mai frecvente, în pofida sancţiunilor aplicate faţă de Rusia, noi nu ne lăsăm pradă sentimentului de
exasperare, de agresivitate, nu interpretăm după bunul nostru plac dreptul internaţional. Pentru politica actuală a statului rus este caracteristică dimensiunea profund paşnică, spiritualistă, orientarea spre vocea conştiinţei.

Piotr TOLSTOI, vice-preşedintele Dumei de Stat a Federației Ruse:

Am revenit de la Strasbourg, unde, în cadrul APCE, au avut loc negocieri cu deputaţii din parlamentele europene. În urma acestor întrevederi devine absolut clar că noi şi Europa avem căi diferite de urmat şi valori diferite. Timp de 25 de ani, Rusia a încercat să copieze
experiența occidentală. Acum, a venit timpul pentru ţara noastră să-şi identifice propria cale, sprijinindu-se pe propria istorie măreaţă,
pe valorile moral-spirituale, pentru care părinţii şi buneii noştri şi-au jertfit vieţile. Este imposibil să realizăm acest lucru fără ajutorul Bisericii. În acest caz este vorba despre toate religiile tradiţionale. Dacă vom sta să repetăm mişcările pe care le-au făcut pînă la noi colegii
noştri din Europa de Vest, Rusia nu va avea viitor.
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SONDAJE

SONDAJ:
ASOCIAŢIA
SOCIOLOGILOR
ŞI DEMOGRAFILOR

CINE SE BUCURĂ DE CEA MAI MARE ÎNCREDERE DIN PARTEA CETĂŢENILOR RM

CARE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN URMĂTORUL PARLAMENT AL RM

ALEGEREA MOLDOVEI: UE SAU UEEA

?

În cadrul unui sondaj organizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor,
moldovenii şi-au expus simpatiile faţă de politicieni şi vectorul de politică externă
a ţării:

52,9 % IGOR DODON
19,3 % MAIA SANDU
4,5

%

PAVEL FILIP

3,9

%

VLADIMIR VORONIN

3,7

%

VLAD PLAHOTNIUC

2,8

%

ANDREI NĂSTASE

VECTORUL DE POLITICĂ EXTERNĂ
42,5%
37,6%

Pro UEEA
Pro UE

Partidul Socialiştilor va avea majoritatea

în următorul Parlament

DACĂ, DUMINICA VIITOARE, AR AVEA LOC ALEGERI ANTICIPATE PENTRU PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, VOTURILE CETĂŢENILOR DECIŞI S-AR FI DISTRIBUIT ÎN MODUL URMĂTOR:

50,4% - Partidul Socialiștilor
24,1% - „Acţiune şi Solidaritate”
10,6% - PDM
5,4% - „Demnitate şi Adevăr”
2,3% - Partidul Comuniştilor

Care formă de
guvernare este
cea mai binevenită
pentru Moldova

prezidențială
50,2%
parlamentară
26,5%

Sondajul a fost desfășurat în perioada 2-18 ianuarie, 2018, pe un eşantion de 1783
de cetăţeni cu drept de vot ai Moldovei, marja de eroare constituie +/- 2,4%.
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O NOUĂ VIZIUNE

ȘTIRI

O emisiune despre politică, avînd drept
invitaţi experţi din ţară şi de peste hotare.
Subiecte actuale, comentarii profesioniste,
precizări importante – toate acestea în
emisiunea „Механизм Действия” cu Elena
Pahomova.

LUNI - VINERI

13:00 17:00
19:00 21:00

19:30 DE LA
DUMINICĂ

19:40
SÎMBĂTĂ

PRIMĂRIE-N SUS
O emisiune care prezintă situaţia din administraţia capitalei şi cele
mai actuale probleme ale
municipiului. Pentru Dvs.
vom explora oraşul de-a
lungul şi de-a latul pentru
a găsi cea mai interesantă
şi utilă informaţie.

Încearcă să pricepi esenţa problemelor politice, sociale şi
economice. Urmăreşte talk-showul care explică cele mai
importante subiecte, care interesează societatea.

CUM GĂSIM NTV?

ARAX 14
BUTONUL

STARNET MOLDTELECOM 10
REPUBLICA ANALOG 39
19
BUTONUL

19:40
JOI

19:40
MIERCURI ȘI VINERI

BUTONUL

BUTONUL

ACCENT
TV
Primul post TV de opoziţie!
SUNTV

ANALOG
DIGITAL

9

BUTONUL

DIGITAL

9

BUTONUL

ESTE PRIVIT DE TOATĂ ȚARA! UNICUL CANAL TV FĂRĂ CENZURĂ.
ADEVĂRUL ESTE DOAR AICI ȘI DOAR DIN PRIMA SURSĂ.

CUM GĂSIM ACCENT TV?
ARAX 18
BUTONUL

MOLDTELECOM 25
BUTONUL

SUNTV
ANALOG 19
DIGITAL 21
BUTONUL

REPUBLICA
ANALOG 24
DIGITAL 36

BUTONUL

SÎMBĂTĂ

20-00

BUTONUL

BUTONUL

STARNET 33
BUTONUL

Postul TV prezintă talk-show-uri:

ACCENTELE SĂPTĂMÎNII

Emisiunea are la bază cele mai impresionante şi actuale materiale
informaţionale ale săptămînii ce s-a scurs, care relatează despre
situaţia politică, economică şi socială din Republica Moldova.
„SECTORUL REAL”

«NOI DESPRE NOI»

«PE EVEREST»

19-00

19-00

17-00

SÎMBĂTĂ

LUNI 19-00
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L
Fondator - Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova

MARȚI ȘI VINERI

POLUL

DUMINICĂ

O emisiune concentrată pe trei noţiuni: „Politică”, „Oameni, „Ţară”. Emisiunea este alcătuită din
trei părţi. Prima parte, „Politica”, este untalk-show
în direct. Timp de o oră, discutăm cu oaspeţii noşCu Ludmila Belcencova
tri despre cele mai actuale subiecte politice. Apoi,
ştafeta este preluată de ediţia de ştiri pentru a o transmite celei de-a două părţi a emisiunii,
dedicată „Oamenilor”. În cadrul aceasteia luăm interviuri exclusive de la persoane exclusive: politicieni, politologi şi alții. Oaspeţi ai emisiunii „Polul” au fost deja Iacov Kedmi, Maria Zaharova,
Nino Burdjanadze, Vladimir Soloviov, Nikolai Starikov. Emisiunea „Polul” are rubrica „Omul săptămînii”, în care relatăm despre persoanele care sau manifestat în ultimele zile. Şi, bineînţeles,
cea de-a treia parte a emisiunii, dedicată „Ţării”, în care aflăm opinia cetăţenilor de rînd vizavi
de cele mai actuale subiecte.
Redactor-șef
Gaik VARTANEAN
Paginare și design
Alexandru AGHENIE
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